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Lời nói đầu 

 
 Người da đen đen tay 

 Người da trắng trắng tay 

 Ai xây tường ấy cao dày 

 Đi từ bãi biển đến tòa nhà non cao 

 Người da đen đen tay 

 Người da trắng trắng tay … 

 Một nhà thơ lớn da màu đã nói về thế giới thứ ba bằng một điệp khúc bi thương 

luyến đi luyến lại nhiều lần để đi đến câu kết thúc của khúc bi ca đó vẫn là : 

 Người da đen đen tay 

 Người da trắng trắng tay. 

 Tất cả những sự cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi số phận nghèo hèn của con 

người đều bất lực. Thế giới đen, thế giới vàng, thế giới nâu hầu như giống nhau ở những trận đói 

truyền kiếp, những nạn dịch không thuốc men chữa trị … Mơ gì đến chuyện giàu sang ? 

 Những con rồng Châu Á vừa nổi lên trên số phận đương cất cánh vươn vai – chống 

đối nghèo lạc hậu và thắng đói nghèo lạc hậu ! 

 Làm giàu cho mình và làm giàu cho tổ quốc mình ngày đó là ý nghĩ xuyên suốt 

trong trăn trở của nhà doanh nghiệp Nguyễn Tiến Toàn. 

 … Lang thang trên xứ lạ, nhìn học trò đi học mà tôi ước làm sao cho con mình được 

cắp sách đến trường. Nhing một người phụ nữ đứng trước quầy sách báo mà tôi ước vợ mình 

cũng có một chỗ làm như vậy … 

 Đói nghèo đồng nghĩa với nước mắt. Ta hãy chia sẻ với anh trong những ngày cơ 

cực ấy : 

 … Chúng tôi sống nhờ bà con, bạn bè từ chén đũa, quần áo, mùng mền, cơm gạo. 

Ăn thì toàn bo bo, muối ớt, xì dầu. Còn ít tiền tôi mua một thủ thuốc lá khoảng hai chục gói đủ 

loại, bán độ nhật. Đêm đêm hai vợ chồng đem sang trước cửa nhà văn hóa Quận 5 bán. 

 Một buổi sáng, con gái đầu lòng của tôi lúc đó chỉ mới chín tuổi xuống đường bán 

từ 5 giờ đến 6giờ30 rồi đi học. Một hôm tôi nghe tiếng kêu thất thanh, từ trên lầu nhìn xuống, tôi 

thấy một gã đàn ông cầm hai gói Samit trên tay bỏ đi. Nó mua mà không trả tiền. Con gái tôi còn 

bé quá, chỉ biết la khóc, chạy theo níu áo. Nó gạt một cái, con bé xiểng niểng. Tôi gọi cho con 

bảo thôi, bỏ mà lòng quặn đau. Hai gói Samit lúc đó với vợ chồng tôi là một tài sản lớn. 

 Mười ba năm sau, khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, tiếng khóc con tôi còn như 

văng vẳng bên tai, nước mắt tôi cũng ướt nhòa trang giấy … 

 Chúng tôi bán thuốc lá, cắt vải thừa, vải vụn và quần áo cũ của người ta cho phá ra 

may áo lạnh cho con. Đầu óc tôi quay cuồng với sự nghiệp. Những câu hỏi phải làm gì ? Làm 

sao để sống… ? luôn ám ảnh tôi. 

(Tâm sự nhà doanh nghiệp) 
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 Nhưng đâu phải chỉ có một mơ ước làm giàu cho mình cho nước mà ở trong con 

người anh thấm đẫm nghĩa tình. Kính thầy yêu bạn. Đôi xử với con người lấy chữ tín làm đầu. 

Quý trọng trí thức. Thương người nghèo khổ … Những phẩm chất ấy xuyên suốt cuộc sống của 

anh. 

 Chiếc xe lăn - sản phẩm của trí tuệ và lòng nhân ái của anh đã đem lại hạnh phúc 

cho bao nhiêu con người. Giải Sáng tạo KHKT và Huy chương Bạc của quốc gia là phần thưởng 

dành cho anh, nhưng cao quý hơn là hàng trăm lá thư của các thương bệnh binh, của những 

người khuyết tật từ mọi miền đất nước gởi đến cảm ơn anh. 

 Không dừng lại ở chỗ đó, anh còn động viên và góp phần tổ chức những cuộc thi 

của những người khuyết tật để họ vượt qua khỏi những mặc cảm đối với cuộc sống, thổi bùng 

trọng họ ngọn lửa về ý chí chiến thắng của con người đối với bệnh tật. 

 … Tối ngày 10, tiệc chia tay được tổi chức tại hội trường chửa khoảng một ngàn 

thực khách. Các dân tộc, các màu da chìm lẫn vào nhau cười nói rôm rả, chụp hình, quay phim, 

trao cờ, trao quà lưu niệm. Đoàn đã mang theo hàng trăm lá cờ, hàng ngàn phù hiệu Thành phố 

Hồ Chí Minh để gửi đến các bạn khuyết tật khắp năm châu. 

 Đoàn Việt Nam luôn được sắp xếp kế cận với đoàn Mỹ. Hai lá cờ của hai quốc gia 

từ là đối thủ trên chiến địa, bây giờ lại phấp phới bay bên nhau. Chúng tôi chắm sóc lá cờ Tổ 

quốc khi dang rộng, khi giữ cho gió cuốn không ngã, làm nhiều người, nhiều phóng viên nước 

ngoài xúc động đến chụp hình … 

(Marathon người khuyết tật lần thứ 16 tại Nhật Bản) 

 Tình cảm của anh còn tràn ngập trong những trang viết về thầy cô - những con 

người đã dạy dỗ anh nên người : 

 … Sau 30 năm, người học trò đã thành danh trở về thăm người thầy đầu đời của 

mình, nhưng cô đã thành người thiên cổ. Cô Diệu đã đi về miền miên viễn. Người học trò tóc 

bạc đã quỳ trước mộ mà gào khóc. Ngày nay con nên người là nhờ cô, nếu không có cô liệu con 

có đủ chữ viết để viết một lá thư thăm hỏi người thân không ? Ngày xưa khi đến tuổi đi học lũ 

nhỏ chúng con láo ngáo với sách vở, với trường lớp. Trong số những đứa trẻ chân trần cày sâu 

cuốc bẫm đó, con may mắn hơn, ở cạnh nhà cô để được thầy cô bao cho từng quyển tập, viết cho 

con từng cái nhãn và cũng là lần đầu tiên thấy tên mình viết lên giấy, dù chưa biết đọc, chưa hền 

biết viết chữ a đầu đời. 

 Và cũng chính thầy cô cho con một ý thức thế nào là học để rồi từ lớp một đến lúc 

ngồi vào giảng đường đại học, không lúc nào con không nhớ đến những lời khuyên nhủ của thầy 

cô lúc ban đầu … 

(Thầy cô Đặng Tấn Hàm) 

 Sự hòa nhập vào thời đại bắt nguồi từ giáo dục. Muốn nước giàu, dân mạnh xã hội 

công bằng thì phải hiện đại hóa. Mà muốn hiện đại hóa thì phải có học vấn. Anh luôn có ý thức 

đối với bản thân mình và thế hệ trẻ. Một số sinh biên được anh giúp đỡ thành kỹ sư, bác sĩ. 

 Nguyễn Tiến Toàn - nhà kinh doanh - nhưng đầu tiên anh là một con người sôi nổi 

và năng động, ham học hỏi và có trí nhớ rất tốt. Anh thường lấy những danh ngôn để ứng xử với 

thời thế. 
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 Anh không phải là một nhà văn nhà báo chuyên nghiệp - viết và “lách”. Anh xông 

vào cuộc sống trong mọi lĩnh vực rất hồn nhiên. Anh viết chứ không “lách” như những nhà văn 

chuyên nghiệp nên tất nhiên có những kẽ hở không thể nào tránh được. Chúng ta, những người 

đọc sẽ bù vào đó bằng tấm lòng ưu ái giống như tấm lòng ưu ái của anh với mọi người. 

 Chúng ta rất vui khi thấy những chiếc xe lăn Việt Nam mang nhãn hiệu Kiến Tường 

lăn bánh trên trường đua quốc tế. Chúng ta cùng hòa chung cái vui cũng như cái buồn của anh 

khi nhìn người nhìn ta, cái tốt cũng như cái xấu của nhân loại. 

 Để kết thúc lời giới thiệu tâm sự của một nha kinh doanh, tôi xin trích dẫn bằng lời 

của con gái anh tên Nguyễn Thục Hóa viết trong bài báo “Du học tự túc ở Canada – Con đường 

không êm ả” (vài ghi nhận ở một trường đại học) 

 … Queen’s University là nơi tôi đang theo học, một đạo hóc khá lớn về bề dày lịch 

sử. Trường học được thành lập vào năm 1841 dưới sự bảo trợ của nữ hoàng Victoria, nên có tên 

Queen’s University. Queen’s là một quần thể gần 100 building lớn nhỏ với tổng số sinh viên 

khoảng 13 ngàn … 

 Ngày đầu tiên vào trường với tôi là cả một sự bỡ ngỡ. Những building lớn bé đều 

được xây cất toàn bằng đá trắng (limestone) tất cả đều toát lên vẻ cổ kính và kiêu hãnh của nó. 

Mọi thứ đều ngỡ ngàng và lạ lẫm quá. Suốt những tháng đầu tiên ở trường là một quá trình tìm 

kiếm, khám phá và học hỏi. Và tôi đã học được nhiều thứ ở đây - Một trong những điều đó chính 

là tính tự lập - Một câu nói luôn được các thầy cô nhắc đến là : 

The most important lesson at Queen’s í to teach yourself and to be independent (bài học 

tối quan trọng ở Queen’s là bạn phải tự dạy cho chính mình và phải tự lập). 

 … Khi snag đây các bạn du học sinh ai cũng muốn chứng tỏ rằng mình biết sống tự 

lập dù gia đình bên nhà vô cùng giàu có nhưng ai cũng muốn đi làm… Chỉ mong sao mọi người 

có đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách, khó khăn cám dỗ, để sống đúng đắn và học tập tốt. 

Quê hương xứ sở đang chờ mong các bạn trở về. Việt Nam đang cần các bạn, một trong những 

lực lượng góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước… 

(Kingston, mùa đông 1966 Nguyễn Thục Hoán) 

 Đứa con gái luôn tranh đấu với đời theo gương người cha : 

 …Con cứ nhớ lúc xưa nhà mình nghèo, ở nhà vách ván. Trong phòng ngủ ba mẹ, 

trên vách ba lúc nào cũng ghi bằng phấn những mục tiêu đề ra, nào là lập cơ sở sản xuất xe lăn, 

mua xe hơi, mua máy lạnh, cất nhà… vào cái thời đó (1986) mà nghe những điều này mất mẹ 

con cứ cười hoài, chọc ba sao mà có được, sao mà làm được, vậy mà mọi thứ ba đều thực hiện 

được, cứ xóa đi từ từ và thêm vào những mục tiêu mới. Con phục ba ở chỗ đó. Bây giờ giá nào 

con cũng phải lấy cho được Master mới về nước. 

(Toronto, 20/12/1995 Nguyễn Thục Hoán) 

 Biết nói gì hơn (đúng là phải một quyển tiêu thuyết) với cô con gái kiêu hãnh mang 

cái tên Việt Nam được ghi vào danh sách sinh viên giỏi của một trường Đại học lớn – Queen’s. 

Một cô gái năm nào bán thuốc lá trước cổng Nhà văn hóa Quận 5 bị một tên đàn ông trấn lột hai 

gói Samit. Tiếng khóc thất thanh của con còn vọng mãi và nước mắt của cô còn chảy mãi vào 

mắt của người cha đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại những ngày cơ cực. 
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 Tất nhiên chúng ta chúc mừng sự thành đạt của nhà kinh doanh Nguyễn Tiến Toàn 

nhưng cao hơn vẫn là lời chúc.                                                         Con hơn cha là nhà cóphúc. 

Suối Lồ Ồ đêm 12/08/1998 

                                                                                                          Thu Bồn 

Cảm nghĩ từ Thái Lan 
Thái Lan, một quốc gia nằm ở phía Tây Nam Việt Nam có diện tích và dân số gần bằng 

Việt Nam. Đoàn Thể thao Bóng rổ Việt Nam trên xe lăn gồm 11 người trên chuyến bay của Thai 

Airways đáp xuống phi trường Don-Muong.  

Don-Muong cpos 96 cửa, so với phi trường Tân Sơn Nhất của ta có 3 cửa, đủ để nói lên sự 

phát triển của Thái Lan sau gần một phần tư thế kỷ, tron gkhi trước đây ta và họ cũng như nhau. 

Cả đoàn chúng tôi được tập trung vào một góc phi trường đợi làm thủ tục về Chiang-Mai, 

cố đô nằm về phía Tây Bắc, cách Bangkok khoảng 1.000km. Hình ảnh đầu tiên nhiều ấn tượng 

với tôi là một cô gái Thái xinh đẹp, lái xe điện đến mời tôi ngồi lên làm thủ tục đi tiếp. Loại xe 

bốn bánh này Việt Nam chưa có, gọn nhẹ, chở bốn người, không tiếng nổ, chạy bằng điện, loanh 

quanh từ nơi này sang nơi khác trên một tầng lầu của phi trường. Xe đẹp, chạy êm, được ngồi 

bên một cô gái lịch thiệp, tôi chưa kịp chụp tấm ảnh kỷ niệm thì cô đã mời mình xuống xe và lao 

đi nơi khác với tập hồ sơ trên tay. 

Đêm Chiang-Mai se lạnh. Thành phố cao nguyên giống khí hậu của Đà Lạt. Đón chúng 

tôi ở khách sạn bốn sao là một người Nhật, trưởng ban tổ chức giải. Ông đã nhiều lần đến Việt 

Nam và cũng có vài lần đến thăm xưởng sản xuất xe lăn tay của tôi, xứ lạ gặp người quen, tay 

bắt mặt mừng. 

Sáng hôm sau chủ nhật, lễ khai mạc, Chiang-Mai chìm trong sương mù. Buổi sáng ở 

phòng ăn rộng lớn cho cả năm đoàn của năm nước Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Philipines và 

Thái Lan. Người điều khiển giải đến bắt tay tôi : 

- Chào anh ! Hôm nay anh là người đẹp trai nhất. 

Tôi lấy làm tiếc vì đó không phải là lời của một cô gái đẹp mà của một người đàn ông gần 

năm mươi. Nhưng dù gì cũng có chút vinh dự không cho riêng tôi mà cho cản đàn ông Việt 

Nam. 

Lễ khai mạc được tổ chức đơn giản với kèn trống của hơn 100 học sinh của trường nhạc 

thuộc làng Thế vận hội cách trung tâm thành phố 30km. Các vận động viên ở lại tập luyện và 

học luật chơi đến chiều, còn tôi phải tìm hiểu về thành phố cổ này. Không xe ôm, không taxi, 

không xe bus, làng Thế vận hội nằm cách biệt thành phố dưới chân núi. Tôi lên xe của đoàn học 

sinh kèn trống, với người thầy giáo vừa là nhạc trưởng cũng là tài xế. Ông mời tôi và dù không 

thuận đường về Plaza Hotel, ông cũng đưa tôi đến thành phố, gọi cho tôi chiếc taxi, dặn dò kỹ 

lưỡng rồi mới bắt tay tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày bế mạc. 

Ở Thái Lan, bất cứ thành phố nào với một chiếc Tuk-Tuk, ta có thể đi khắp nơi, giá không 

đắt lắm, thuê cả buổi chiều từ 14g - 18g tốn  khoảng 200.000 đồng VN. Tuk-Tuk là loại xe ba 

bánh giống xe lam, chỉ có một băng sau ngồi được 3 người. Hầu hết các tài xế Tuk-Tuk đều biết 

du khách đến đây cần đi đâu, họ lần lượt đưa đến một ngôi chùa cổ, ra ngoại ô ngắm cảnh, đến 
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nơi trồng dâu nuôi tằm dệt vải, nơi bán quần áo tơ lụa và cuối cùng là một quán bar hay một chỗ 

tắm hơi - massage nào đó. Phần nhiều du khách đàn ông đến Thái thường chú ý đến chương 

trình Sex. 

Nhà hàng máy lạnh kính sậm màu, nhìn ra ngoài “khán đài” với các bậc tam cấp trải thảm 

đỏ trên nền bức tranh rừng thu hoành tráng. Các cô gái đủ màu áo, cô nào cũng khoe bộ ngực 

đẹp nhất của mình và các con số từ 1 đến 99. 

Ngày cuối cùng ở Chiang-Mai chúng tôi đến làng người dân tộc trên núi này cách trung 

tâm thành phố 100km để xem một show biểu diễn voi. Những người dân sơn cước mộc mạc chất 

phác ở nơi này cũng biết lấy tiền du khách một cách lịch sự vừa phải. Sau màn voi biểu diễn kéo 

gỗ và quỳ lạy, ai muốn cưỡi voi thì mua vé 20 bạt (8.000 đồng VN), rồi leo lên mình voi để biết 

thế nào là lên voi xuống chó. Một đoạn ngắn trên bành voi lúc la lúc lắc cũng đủ “u mê”. 

Để xem thái độ của các nài voi như thế nào, tôi không mua vé mà cứ leo lên lưng voi cùng 

với một ông Tây. Voi vẫn cứ đi đủ vòng, tôi đưa tiền, họ không nhận mà chỉ vào quầy vé. 

Ngày 25, ngày thi đấu chính thức của sáu đội, Thái Lan có hai đội. Việt Nam đấu trận đầu 

tiên với nước chủ nhà Thái Lan A. Mỗi đội 6 vận động viên trên xe lăn đặc chủng - xe lăn bóng 

rổ - loại xe này Kiến Tường có sản xuất (giá khoảng 120USD) để các vận động viên tập luyện 

trong nước. Khi thi đấu, để tạo tâm lý, đội Việt Nam sử dụng xe ngoại do các nước tài trợ giá 

2.000USD với tính năng hoàn toàn giống nhau. 

Mở đầu trận đấu ở phút thứ nhất, cầu thủ Thái tung bóng lọt lưới ghi liền 2 điểm. Một 

phút sau Trần Văn Chính mang bóng từ sân nhà lao lên như tên bắn ngừng xe đột ngột tung 

bóng lọt lưới ghi 3 điểm làm đội bạn ngỡ ngàng và mọi người sửng sốt. Từ đó đội Thái Lan củng 

cố đội hình kèm chặt Trần Văn Chính, gây nhiều khó khăn cho đội Việt Nam, để kết quả chung 

cuộc tỷ số 16-8 nghiêng về đội Thái Lan. 

Đội Việt Nam nghỉ, chờ kết quả Malaysia gặp Thái Lan B. Hơn hẳn nhiều mặt, đội Thái 

Lan B dẫn trước 10-0 rồi kết quả chung cuộc 27-7 cho Thái Lan B. Trở lại bảng A, 12g30 Việt 

Nam gặp Philipines. Hai bên tài sức ngang ngửa, hiệp 1 Việt Nam 6 - Philipines 8. Bốn phút 

cuối Phi dẫn tước 16-10. Hội ý lần cuối. Ban chỉ đạo ra lệnh kèm chặt và ném bóng từ xa. Trần 

Văn Chính ném 2 quả từ xa ghi 6 điểm: 16-16. Tiếng vỗ tay ran cầu trường, đội Phi lúng túng 

thấy rõ, cơ may vượt đội bạn đã đến. Bận động viên Mang Phụng Tự ném hai quả phạt không lọt 

lưới, còn 45 giây cuối Diệp Đức Quyền phạm luật chặn đầu xe, cầu thủ bạn hưởng hai quả phạt 

đền, quả thứ nhất không, quả thứ hai bóng lọt rổ. Tiếng chuông kết thúc trận đấu để kết quả 17-

16 nghiêng về đội Philipines. 

Ngày 26 Việt Nam đấu trận cuối cùng với Malaysia. Phút đầu của hiệp một Malaysia ghi 

trước hai điểm rồi đứng yên, Việt Nam thắng 10-2. Sang hiệp 2 Malaysia cũng chỉ ghi được 2 

điểm để kết quả cuối cùng 16-4 cho Việt Nam. 

Sau ba trận, thua Thái Lan, ngang ngửa Philipines, và thắng đậm Malaysia, chúng ta thấy 

trình độ cậu thủ khuyết tật Việt Nam không thua kém gì các nước Đông Nam Á mặc dù Việt 

Nam đi thi đấu thiếu chuẩn bị, thiếu tài trợ, trước giờ ra đi còn phải xin tiền, ít biết luật nên còn 

phạm nhiều lỗi không cố ý. 
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19 giờ, buổi tiệc chia tay ở nhà hàng. Các đoàn tề tựu đông đủ, trao quà lưu niệm cho 

nhau. Trong thời điểm kinh tế suy thoái, đồng bạt Thái bị mất giá (từ 27 bạt/USD xuống còn 34 

bạt/USD) nên tiệc có phần đơn giản, không rượu bia nhưng không khí đầy tình thân ái, quyến 

luyến. Các ca sỹ nghiệp dư lên sân khấu hát những bài hát tiêu biểu của quốc gia mình. Tôi xin 

lỗi mọi người xếp bàn gọn lại để tạo một khỏang trống làm sàn nhảy. Họ dìu nhau khập khểnh 

chân thấp chân cao, tay tó tay nạng. Tôi đẩy xe Trương Công Định lên sân khấu và bài hát Nối 

vòng tay lớn được cất lên trong tiếng vỗ tay của cả hội trường với tiếng hát của cả đoàn Việt 

Nam. Mọi người đều đứng dậy chuyển động theo tiếng hát. Tôi có cảm tưởng như người của 

nhiều quốc gia ở đây đều hiểu được ca từ của Trịnh Công Sơn “Rừng núi bao la, anh em ta về, 

gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng.Bàn tay ta nắm nối liền một vòng tử sinh…” 
Bài hát được hát đến lần thứ tư vẫn còn đầy sôi động. Tôi muốn bài  Nối vòng tay lớn của 

Trịnh Công Sơn được mọi người ra nước ngoài đều hát. Rồi buổi tiệc cũng tàn và cuộc từ biệt 

cũng đến. Mọi người bắt tay, ôm hôn nhau và tiễn biệt nhau trong lưu luyến. Có lẽ các cuộc thi 

đấu thể thao càng được tổ chức nhiều thì chiến tranh sẽ càng ít đi, hận thù càng khép lại. 
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Đường về Bangkok 
 

Thêm một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở Chiang-Mai, chúng tôi đến thăm khu nghỉ mát 

Hoàng gia trên cao nguyên cao 1.300m. Những khu mái nhà cong màu vàng rực rỡ trong rừng 

nguyên sinh. Mây bay trên đầu và mây bay dưới chân. Những luống hoa hồng cổ thụ, thân bằng 

cổ tay có màu đỏ thẫm, màu trắng tinh và màu vàng óng ả trên những thảm cỏ xanh mướt. Tôi 

nằm trên cỏ nhả khói thuốc hòa vào mây, một phút thư giãn gác bỏ sự đời, hạnh phúc như ào 

đến. 

Ta đi trên cỏ nằm trên cỏ 

Hạnh phúc đơn sơ đến ngỡ ngàng… 

    (Phan Nhân) 

7 giờ 30 sáng lên máy bay về Bangkok. Đón đoàn người hướng dẫn nói tiếng Việt lơ lớ. 

Ông là người Việt hai đời lập nghiệp ở Thái Lan. Chúng tôi chỉ có một ngày ở thành phố bê-tông 

này. Xe chạy trên cao, trên những xa lộ cách mặt đất 5-6m. Những cây bê-tông đủ màu, nhiều 

nhất là màu xám xi-măng sừng sững vút cao lên trời khô khốc và cháy nắng. 

 Những tòa nhà cao ba bốn mươi tầng và còn cao hơn nữa, cây cỏ không có đất để dung 

thân. Đường phố sầm uất. Hoàng cung toàn một màu vàng, sơn vàng, thếp vàng. Các công trình 

xây dựng đồ sộ, công trình Ấn Độ, công trình Campuchia chen lẫn nhau, xô đẩy nhau trong 

khuôn viên chật hẹp và không một bóng cây, không một hồ nước, làm chúng tôi phát khiếp. Nhà 

Vua và Hoàng hậu không sống ở đây, chỉ khi nào có hội họp mới về dự. 

Chúng tôi muốn đi thăm nhà vua nhưng bị từ chối. Buổi tối chúng tôi phải đến một nơi 

không thể nào bỏ qua, đó là khi ăn chơi với kỹ nghệ sex. Nhập với đoàn du lịch Việt Nam mới 

sang, cả đàn ông và đàn bà trừ trẻ em dưới 16 tuổi ngồi lại xe. Tất cả mỗi người một vé vào cửa, 

khoảng 200.000đồng VN. Một sân khấu lục giác toàn kính ở giữa, khán giả ngồi chung quanh. 

Tiếng nhạc động cỡn cùng với ánh điện đủ màu chớp lóe. Khán giả đàn ông đàn bà ngồi lẫn lộn. 

Các bà mới vào có vẻ e dè ngượng ngập vì các màn biểu diễn quá táo bạo, khủng khiếp của các 

diễn viên. Các cô nhảy múa theo nhạc rồi từng mảnh vải trên mình từ từ rơi xuống. Ra về, một 

bà sồn sồn người Hoa trong đoàn du lịch ý kiến: “Cái lầy ngộ xem mà không mắc cỡ à! ” 

Đến một khu khác, đi trên vỉa hè bên trong nhà hàng tiếng nhạc xập xình, đèn đóm lập 

lòe, chúng tôi ghé mắt nhìn qua, hàng năm bảy cô trần truồng như nhộng nhún nhảy. Các cô gạ 

gẫm mời mọc “Vào xem đi,chỉ có 30 bạt–1USD thôi”. 

Tôi và bác sĩ Nga bước vô ngồi ghé vào hai ghế. Hai lon Coca mang đến. Trên sân khấu 

cũng những màn cũ nhưng không phải một cô mà nhiều cô. Có cô vừa lôi trong….ra một xâu 

dao lam và chục cái. Ngán lắm, tôi gọi tính tiền để đi ra. Bấy giờ mới biết : 

- Hai người 5.500 bạt ! 

Tôi há hốc mồm : 

- Tôi mới vào một phút. 

- 4.500 bạt ! 

- Không có tiền. 
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- Đưa bóp đây ! 

Lúc đi tôi đã liên tưởng đến điều này nên đã bỏ hết tiền đô và giấy tờ ở nhà, chỉ đem theo 

3.000 bạt. Giờ nó lấy hết chừa lại 60 bạt vừa đủ đi taxi về Bangkok Center Hotel. Lên taxi, 

người tài xế chạy lòng vòng, nhìn đồng hồ đã 80 bạt, tôi nói : 

- Chúng tôi chỉ có 60 bạt/ 

Tài xế thì nói : 

- Tại tôi chạy lòng vòng nên chỉ lấy 60 bạt. 

Vậy mà mãi cò kè nhau vì bất đồng ngôn ngữ. Chuyến này làm tôi nhớ đến chuyện hai 

người bạn gặp nhau, một người trên xe, một người dưới đường : 

- Anh Tư đi Nha Trang ? 

- Không, tôi đi Nha Trang. 

- Vậy mà tôi tưởng anh đi Nha Trang. 

Cả hai sự kiện xảy ra trong một tối - Kẻ trấn lột không lấy hết tiền người bị trấn lột và 

người chạy xe sai lộ trình chỉ lấy đủ tiền công của mình. 

Một người khác đi một ngả khác vào nhà hàng, vào cửa có hai mũi tên : Một cho người 

trẻ, một cho người lớn tuổi. Ông bạn theo con đường người lớn tuổi, đi lên lầu có hai mũi tên 

khác :Không có tiền - Có tiền. Ông bạn ít tiền nên đi theo đường Không tiền. Cánh cửa phòng 

mở, một cô gái đẹp xuất hiện với dòng chữ: “Già, không có thiền vào đây làm gì cha nội !”. Ông 

bạn quay lại, đi vào con đường Có tiền rồi việc gì xảy ra tùy mọi người tự hiểu. 

Rời Bangkok, lên máy bay rộng thênh thang chỉ có một nửa số ghế có khách. Phòng VIP 

chỉ có một người về lại Việt Nam. Đến cửa khẩu Tân Sơn Nhất với bao nhiêu thay đổi - đổi mới 

nhưng minhg vẫn cảm thấy thế nào. Nếu ở Thái, đoàn chúng tôi luôn có người theo hướng dẫn 

làm thủ tục nhanh và dễ như không, giấy tờ đưa vào họ chia nhau xem, ký và đóng dấu. Tôi thấy 

người công an cửa khẩu sân bay tay nghe điện thoại mà tay vẫn ký lia lịa. Hải quan của họ khám 

hành lý chỉ tìm cái hộ cần tìm là chất nổ và thuốc phiện, còn chúng ta ? Năm 1996, tôi đi Nhật 

Bản mang về 100 chiếc đồng hồ bán sold lề đường, 5USD/cái về tặng bạn bè và công nhân. Đến 

Tân Sơn Nhất, 7 ngày sau mới lấy ra được với đủ thứ thuế. 

17/10/1997 
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Marathon người khuyết tật lần thứ 16 tại Nhật Bản 
 

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam chúng tôi gồm 3 người: VĐV Nguyễn Thanh 

Tùng trên chiếc xe lăn đua mang nhãn hiệu Kiến Tường, HLV Tôn Thành Cang và tôi, Nguyễn 

Tiến Toàn, Trưởng đoàn. 

Chúng tôi xuống phi trường Kansai lúc 6h30 ngày 7 tháng 11 năm 1996 giờ Nhật Bản, tức 

4h30 giờ Việt Nam. 

Phi trường Kansai nằm giữa biển nối với đất liền bởi một cây cầu dài khoảng 3km, có 

hàng trăm cửa ra vào. Tôi đi trước dến chỗ nhận hành lý. Nguyễn Thanh Tùng đi theo đường của 

người khuyết tật. Tôn Thành Cang mất hút. Hai giờ đồng hồ sau mới tìm gặp. Anh đả chìm trong 

biển người, tấm bảng Tùng/Thanh Nguyễn của cô gái đi đón vẫn còn kiên nhẫn đứng đợi ở cổng. 

Cô gái hướng dẫn chúng tôi làm thủ tục đi tiếp đến thành phố cực Nam của Nhật. 

Khách đến Oita, nơi tổ chức cuộc đua Marathon Người khuyết tật Quốc tế phải đợi 

chuyến bay 11h. Các đoàn Mỹ 8 vận động viên, Thái Lan 4 và campuchia 2 cũng nhập thành 

một đoàn khuyết tật trên cùng một chuyến bay 2 giờ đồng hồ. Buổi chiều, trời rực nắng của 

phương đông, đón tiếp chúng tôi một cách nồng nàn với nụ cười trên môi của một cô gái Nhật 

không đẹp lắm nhưng hết sức rạng rỡ với đôi chân rất thẳng,hai tay không buôn thong cúi gập 

người.Cái chào thật khiêm cung, lể phép,có pha một chúc cứng rắn. Sau mấy ngày tôi cũng học 

nhưng không sao làm đúng được. Người  Nhật đi dứng làm việc vội vã, nhưng khi chào nhau họ 

lại đứng nghiêm trang rồi cúi người. Chúng ta nếu vội vã, lụp chụp vừa đi vừa cúi là không đúng 

cách. Họ không lom khom như những dân tộc khác của Á Đông, lễ phép nhưng dứt khoác, người 

có cương vị thấp hơn cúi mình thấp hơn, nhưng không hề bò rạp người trước thủ trưởng.    

Xe chuyên dùng có bộ phận nâng xe lăn lên xe, đưa chúng tôi vè khách sạn 5 sao Nishtesu 

Grand Hotel nằm bên bờ sông Oita. Con sông Oita như con kênh Nhiêu Lộc nhưng nước trong 

xanh. Hải âu bay lượn và đậu hàng đoàn trên những  trụ điện, không hề bị săn đuổi. Trên sông 

không một bóng người chài lưới hay buông câu, hai bên bờ sông được kè đá và trồng cỏ theo 

hình ca-rô, nhìn từ tầng tám khách sạn cứ ngỡ là lót gạch xanh. Buổi sáng lơ thơ đôi người đến 

tập thể dục và tự động gom rác, những lá khô, cành cây từ đâu trôi dạt đến. Họ đốt từng đống là 

rồi chào nhau chia tay, dù hoàn toàn xa lạ. Họ làm việt ấy một cách cần mẫn và thân tình. 

Dòng sông Oita chia thành  phố thành hai vùng công nghiệp và thương nghiệp, các vận 

động viên khuyết tật tập luyện trên con đường tráng nhựa dọc bờ sông một cách thích thú. 

Ngày hôm sau, khí hậu thay đổi, không còn cái nắng rực rỡ của buổi chiều sân bay nữa. 

Trời chuyễn sang mưa phùn và lạnh 17
o
C. Các Đoàn Thể thao người khuyết tật khắp thế giới ùn 

ùn kéo về đây. Hongkong, Mexico, Italia, Thụy Điển, Ireland, Ấn Độ…42 quốc gia trên thế giới.  

phòng tiếp tân chật ních xe lăn và người. Mọi chi phí ở khách sạn được Hội Thể thao người 

Khuyết tật Oita trả.Ngày 3 lần ăn, buổi sáng ăn món tự chọn theo kiểu Âu Châu, trưa chiều thức 

ăn trên khay có đủ món ăn Âu và Á, có cơm, súp, thịt, cá, nhưng không có món ăn của người 

Nhật là cá sống. Món ăn này dể mích lòng bụng dạ của những người không quen. Vận động viên 
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Nguyễn Thanh Tùng lo tập luyện, tôi và huấn luyện viên Tôn Thành Cang lo nghiên cứu điểm 

xuất phát và đường đua, những kỹ thuật chạy của các vận động viên Việt Nam. 

Hầu hết những vận động viên đoạt giải đều là ngươi Âu và Mỹ với cánh tay dài, sức khỏe 

tốt và một chế độ khổ luyện quanh năm. Khi đánh tay trên vòng lăn, họ đánh dài tay gần giáp  

vòng để khỏi mất thì giờ rút tay về, tức phải tập cánh tay khỏe và khớp bả vai đánh vật được về 

phía sau. Vận đông viên Việt Nam nhỏ thó trong hàng lớp vận động viên to con, đường đua thì 

xa, rất dễ bị lạc.  

Việt Nam tham gia giải bán marathon 21,85km. Tôi và Tôn Thành Cang đều lo, không 

hiểu Thanh Tùng có hoàn thành nổi trách nhiệm về đến đích không. Đường đua qua nhiều dốc, 

nhiều cầu và nhiều cua, xe dễ bị lật. Cả hai vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh qua hai giải 

1994  và 1996; Diệp Đức Quyền và Nguyễn Thanh Tùng đều bị lật  xe khi qua cua. Bởi xe của 

chúng tôi do Kiến Tường sản xuất, bánh đứng độ nghiên nhỏ có lợi thế chạy nhẹ hơn, độ ma sát 

mặt đường ít, phù hợp với đường đua Việt Nam qua các cua lài, nhưng dễ bị lật ở đường đua 

Oita. 

Số vận động viên bỏ cuộc chiếm 5-10% vì nhiều lý do: bể bánh, va quẹt, lật xe, gãy niềng, 

gãy xe. Cuối cùng trong sự chờ đợi sốt ruộc của chúng tôi ở mức đến, từng đoàn vận động viên 

các nước lao về đích. Ngóng cổ chờ mãi rồi vận động viên Việt Nam củng xuất hiện. Nguyễn 

Thanh Tùng đã về trong tiếng reo hò của mọi người, to nhất là của tôi và Tôn Thành Cang, có 

chậm nhưng vẫn trước hàng hàng lớp lớp vận động viên của các nước khác, khoảng thứ 50/267. 

Vận động viên người Thụy Sĩ vẫn giữ được chức vô địch của giải năm 1995.   

Các vận động viên tập trung ở sân vận động trong khu thể dục thể thao rộng lớn của thành 

phố Oita được trải thảm ny-lon để không dơ và không ướt. Bên lề sân, hàng trăm hàng ngàn 

chiếc mền đủ màu, xanh vàng tím đỏ mới tinh còn trong bọc, khi vận động viên về, người phục 

vụ trải cho mỗi người một chiếc để ngồi nghỉ. Vận động viên nào cũng mệt lả vì cố gắng chạy 

hết mình để về đích, cho đến khi hết tầm theo dõi của ống kính và khán giả. Vận động viên Việt 

Nam khi gần mức đến đã buông tay, nhất là khi ngoái nhìn phía sau thấy không còn ai. Bởi vận 

động viên Việt Nam sức khỏe có hạn và cũng đã thành cố tật không sửa được. Khi vận động 

viên Thanh Tùng về gần đích, phía sau không có đối thủ, thấy tôi đang đứng đợi đã ngước người 

buông tay chào. 

Tối ngày 10, tiệc chia tay được tổi chức tại hội trường chửa khoảng một ngàn thực khách. 

Các dân tộc, các màu da chìm lẫn vào nhau cười nói rôm rả, chụp hình, quay phim, trao cờ, trao 

quà lưu niệm. Đoàn đã mang theo hàng trăm lá cờ, hàng ngàn phù hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 

để gửi đến các bạn khuyết tật khắp năm châu. Đoàn Việt Nam luôn được sắp xếp kế cận với 

đoàn Mỹ. Hai lá cờ của hai quốc gia từ là đối thủ trên chiến địa, bây giờ lại phấp phới bay bên 

nhau. Chúng tôi chắm sóc lá cờ Tổ quốc khi dang rộng, khi giữ cho gió cuốn không ngã, làm 

nhiều người, nhiều phóng viên nước ngoài xúc động đến chụp hình, quay phim. 

Ở tiệc chia tay, đoàn Việt Nam cũng ngồi kề đoàn Mỹ. Tôi cầm ly bia bước sang nói với 

họ: “Nào các bạn Hoa Kỳ, chúng ta hãy nâng cốc. Xưa đối chiến bây giờ ta đối ẩm. Uống ! Dô ! 

Trăm phần trăm !”. Các bạn người Mỹ cũng thật thân ái, họ lục trong túi đưa cho chúng tôi 

những tấm hình họ đã chụp chung với đoàn Việt Nam từ giải năm 1994 với anh Bùi Đức Tráng, 
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Phạm Ngọc Sơn và Diệp Đức Quyền. Tiệc chia tay cũng là lễ phát thưởng, tổ chức quá đơn sơ, ở 

một góc của hội trường chìm ngập trong hàng ngàn người với tiếng ồn và ly tách. 

 

Đường đến Tokyo 

 
Đoàn Việt Nam lưu lại Oita hai ngày để ngày 13/11 lên sân bay Osaka đáp chuyến bay 

JAL trở về Việt Nam. Tôi xin phép Ban tổ chức Nhật Bản ở thêm một ngày để tham quan thành 

phố Tokyo. Người ta nói đi thăm một quốc gia bằng đọc một ngàn quyển sách. Tôi cần tìm hiểu, 

học hỏi để đem được điều gì về cho đất nước. 

Hai giờ khuya, từ giã khách sạn Oita lên sân ga để đi về hướng Tokyo. Cầm trên tay chiếc 

vé đi về ga Himezi của tỉnh Hyogo cách Oita 880km, tôi ngơ ngác trên sân ga không có một 

người nói tiếng Việt Nam. Sân ga nhiều cổng, nhiều tầng, lại giữa đêm khuya, thế là lạc. chìa 

chiếc vé cho một thanh niên, tôi chỉ vào tên ga đến. Anh ta trố mắt ngạc nhiên, mạnh mẽ nắm tay 

tôi dắt đi. Tôi kéo theo vali. Đến lúc không còn kéo được. anh thanh niên vác luôn lên vai còn 

một tay vẫn nắm tay tôi một cách tự tin dẫn đến cổng tôi cần đi, rồi đứng nghiêm cúi người chào 

đúng cách của người Nhật, miệng cười rạng rỡ. 

Tôi vẫn còn lơ ngơ, lại đến hỏi một cô gái chuyến tàu nào sẽ đi về Himezi. Cô đưa tôi đến 

vạch số 5 trên sân ga, rồi trở về chỗ của mình. Nhưng cô ta lại ra dấu với tôi điều gì tôi không 

hiểu. Cô liền chạy tìm một người đàn ông biết nói tiếng Anh nói với tôi: “Anh đợi chuyến 5 giờ 

31’ là tàu đi Himezi”. Tôi kéo vali ra khỏi vị trí chờ tàu và nhìn về phía cô gái. Cô tươi tắn cúi 

người chào tôi. Cô đã làm một điều tốt đẹp ngay buổi sáng.  

Tôi hú hồn vì nếu họ không nhiệt tình chỉ dẫn, có lẽ tôi sẽ lạc lên một chuyến tàu không 

biết về đâu. Tàu đến, trời vẫn còn tối. Một giờ sau mới khởi hành. Thời tiết 12
o
C. Tôi tìm một 

góc của toa ngồi nhìn ra ngoài. Một đôi tình nhân tiễn nhau, họ nhẹ nhàng đi lại trên sân ga, nép 

vào nhau và nói ríu rít, thỉnh thoảng họ lại cụng đầu hôn nhau. Tôi nhớ về Việt Nam: “Những 

ngày nghỉ học tôi hay đến, đón những tàu đi đến những ga…” 

 Tàu sắp khởi hành, cô gái mặc dạ phục bước lên tàu, chàng trai dưới sân ga, họ 

chồm ra hôn nhau, cánh cửa điện tử từ hông tàu phóng ra cắt đứt nụ hôn. Tàu hú còi lao về phía 

trước, họ vẫy tay chào nhau. Bài thơ “Sân ga Thanh Hóa” của Nguyễn Duy lại hiện về trong tôi 

: 

“ Sân ga Thanh Hóa chiều mưa đổ 

 Một bà mẹ dắt con 

Một em gái mắt tròn đen lay láy 

Một bàn tay chìa ra…” 

Tàu lao nhanh với tốc độ đường trường 300km/giờ qua bao nhiêu cầu, bao nhiêu hầm và 

bao nhiêu sân ga, Nagasaki, Hiroshima…các tỉnh phía Nam của nước Nhật thành phố nào cũng 

có nhà cao tầng cao ngất dù là thành phố tỉnh lẻ. Việt Nam ta không có thành phố nào bằng, kể 

cả Thành phố Hồ Chí Minh. Sạch sẽ, ngăn nắp và thứ tự, không hề thấy cảnh sát. Cần hỏi đường 

phải vào đồn cảnh sát, họ chỉ rất rành rẽ rồi hỏi thêm: “Đã biết chưa ? Nếu chưa biết thì tôi đưa 
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anh đi”. Suốt đoạn đường 1.248km Oita-Tokyo, hơn nửa chiều dài nước Nhật tàu qua những 

cánh đồng chen lẫn với nhà máy, những vạt ruộng nhỏ xen giữa phố xá. Nước Nhật đầy núi và 

biển, chỉ toàn nhà cao tầng, xe cộ máy móc, không hề thấy một con trâu, con bò gặm cỏ. Chuyện 

trâu cày, ngựa cưỡi, bò kéo xe đã là chuyện cổ tích. Trên cánh đồng nước Nhật chỉ thấy chim cò 

và máy cày, người trên đồng hầu như không có, vì họ đang ngồi trong máy cày, máy gặt. Nước 

Nhật nơi nào có xe chạy là nơi đó có đường nhựa bóng loáng, ngay cả trên núi. 

Tàu đến ga Himezi lúc 9 giờ 13’. Xe lửa ở Nhật tính bằng phút. Tổng kết một năm chỉ cần 

các đoàn tàu trễ vài phút là Bộ trưởng Giao thông Công chánh phải từ chức. 

Tôi xuống sân ga lại ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược. Ba mươi phút trôi qua giữa 

sân ga nước người, không có một người nói tiếng mình. Rồi anh Hồ Khen, bạn tôi, cũng đến với 

vợ anh, đưa tôi về căn hộ ở chung cư lầu năm chật hẹp nhưng gọn gàng tươm tất, cả gia đình vợ 

chồng con cái đều ở chung. Anh qua đây lập nghiệp từ năm 1985 khi bảy đứa con của anh còn 

nhỏ, giờ chúng đã trưởng thành, anh đã có ba cháu nội. Buổi tối nghe có khách Việt Nam qua, 

các con anh tụ họp về nhà quây quần cùng ông bà cha mẹ, hoàn toàn nói tiếng Việt. Họ háo hức 

nghe chuyện Việt Nam, theo dõi từng cơn bão miền Bắc, miền Trung,miền Nam. Người nào 

cũng dự tính Tết về Việt Nam. Đi làm để dành tiền, có món quà gì mua được, xin được, lượm 

được cũng tính đem về cho người thân. Họ là những con kiến tha mồi xề cho quê cha đất tổ. Họ 

về để được sưởi ấm trong mối tính quê hương. 

Việt kiều ở khu này khoảng hai mươi gia đình, sống xúm xít bên nhau, có tin gì ở quê nhà 

họ đều thông báo cho nhau. Ngày đi làm, tối và ngày nghỉ họ đến cùng nhau. Mùa đông bên lò 

sưởi, họ sưởi ấm lòng mình và sưởi ấm lòng khách ly hương. Họ không giàu có như mình tưởng, 

lương trung bình 2.000USD/tháng. Họ sống chắt bóp, làm việc theo kiểu Nhật. Mỗi buổi sáng 

người mẹ thức giấc lúc năm giờ nấu cơm , kho cá thịt, đánh thức con dâu, rể ở các phòng bên, 

rồi mỗi người một tô cơm nóng, mỗi người một cặp lồng cơm mang theo. Họ vội vàng ra xe, mỗi 

người hoặc hai người một xe hơi tốt hay xấu để đến sở làm. Xe hơi Nhật quá rẻ, Toyota đời 87-

88 khoảng 500USD có khi không có người nhận, xe càng cũ bảo hiểm càng cao, thuế cầu đường 

càng nhiều. Xe dùng mười năm là phải thải. Mua xe hãng nào, hãng đó phải đảm bảo, hàng năm 

phải đem đến cho họ kiểm tra, cái gì cần thay là họ thay, phải trả tiền nhưng rất ít. 

Buổi chiều hôm ấy trời mưa phùn và lạnh, người con thứ ba của anh Hồ Khen cùng tôi và 

vợ chồng anh đi thăm cổ thành  Himezi. Nước Nhật là một quốc gia cổ xưa được thành lập cùng 

thời với nước Văn Lang. theo truyền thuyết, có một người đem 500 đồng nam và 500 đồng nữ đi 

tìm thuốc trường sinh cho Tần Thủy Hoàng, vượt biển sang các vùng đảo phía Đông Trung 

Quốc sinh sống, rồi lập thành Nhật Bản ngày nay. Cổ thành Himezi là một biểu tượng cho thời 

Mạc Phủ, thời các lãnh chúa cát cứ từng vùng. 

Năm giờ sáng ngày 12, cậu con trai người bạn vừa học hết lớp chín đưa tôi đi Tokyo. Bây 

giờ tôi mới thật sự sợ lạc. Phần đường còn lại để đến thủ đô nước Nhật là 600km. Đi xe hơi mất 

ít nhất sáu giờ, nếu không có gì trở ngại. Đi tàu điện cao tốc, khởi hành 7 giờ sáng, đến Tokyo 

lúc 11 giờ trưa. Chúng tôi chuyển ba lần tàu đến ga Soka, ngoại ô thành phố. Một Việt kiều 

người Gò Công sang đây từ năm 19 tuổi. Anh Minh ở Nhật đã được mười bảy năm, đến đón 

chúng tôi về nhà. Một căn nhà nhỏ cho vợ chồng anh và đứa con xinh xắn. Cơm nước sẵn sàng. 
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Một tiếng đồng hồ cho một bữa cơm trưa đầy thân mật và quyến luyến. Anh Minh khui chai 

rượu quý, chai Hennessy X.O mời tôi, anh không uống vì anh sắp lái xe đưa tôi về Tokyo. 

Đến lúc chia tay, chị Xinh vợ anh Minh ở nhà để đón con nhỏ ở mẫu giáo. Chị tiễn tôi lên 

đường, ân cần dặn dò tôi gởi một chút ấm áp của hương lửa quê nhà. Chúng tôi lên xe lúc một 

giờ trưa, con đường giống như xa lộ Hà Nội, nhích từng bước vì có tai nạn phía trước. Hai tiếng 

đồng hồ cho đoạn đường 60km, ba giờ sau chúng tôi mới đến Tokyo Tower. Tháp Tokyo biểu 

tượng cho nền công nghiệp nước Nhật, cao hơn tháp Effel của Pháp, mới xây dựng. Tôi chỉ đến 

tầng hai mua ít quà lưu niệm. 

Tôi hờ hững giã biệt Tokyo Tower đến Trung tâm Văn hóa Á Châu ở ngoại vi Tokyo. 

Buổi chiều giờ tan sở, đủ các loại xe ùn ùn ra đường, nhiều nhất là xe hơi, xe đạp in ít. Xe gắn 

máy họa hoằn mới có mà loại mini-cót để đi đường gần. Ở Nhật, ngoài tàu điện còn hàng trăm 

xe lửa, vào chục đường tàu ngầm dưới lòng đất đi về khắc các nẻo của thành phố. Giao thông 

dưới lòng đất đầy sôi động. Đến ga Tokyo chúng ta sẽ hoàn toàn không biết là mình đang ở tầng 

thứ mấy dưới lòng đất hay trên mặt đất. Hàng triệu người dưới lòng đất đầy bí ẩn. 

Ga Tokyo nhìn bên ngoài yên lặng, chỉ lơ thơ vài bóng người, không mấy ai xuống 

Tokyo, tiếp nhận những đoàn tàu từ phương xa, từ những tỉnh cực nam, cực bắc của nước Nhật. 

Vài mươi phút một đoàn tàu đến, nhả xuống một lượng khách vài chục ngàn người ăn mặt sang 

trọng, trên tay mổi người một quyển sách , một tờ báo, rất ít tiếng nói. Nếu lỡ va quẹt nhau thì 

thường người bị chạm xin lỗi trước. Họ dễ tha thứ và nhân ái, không muốn làm phiền nhau, cho 

rằng mình sơ ý không tránh để người khác đụng là mình có lỗi. Trông người mà nghĩ đến ta. 

Đường xá Việt Nam chật hẹp, kẻ khác lủi vào xe mình rồi sừng sộ, bặm trợn, gây gổ làm kẹt 

đường dù chuyện không đáng vào đâu. 

Sáu giờ chiều Tokyo trời lạnh. Sauk hi làm thủ tục nhận phòng, anh Minh vội vã trở về 

nhà. Tôi gặp hai người Việt Nam. “tha phương ngộ cố nhân”, gặp người Việt nam mừng như gặp 

cả đất nước. Anh Bùi Chí Hoàng, Phó Tiến sĩ cổ học của Viện khoa học Xã hội Thành Phố Hồ 

Chí Minh sang nghiên cứu và một vị ở Hà Nội đi công tác. Họ đả qua hơn một tháng, tôi hy 

vọng nhờ họ hướng dẫn, chĩ vẽ đường đi ở đất khách quê người. 

Tôi đi qua hành lang sau đầy mùi hôi khó chịu. Căn phòng thật nhỏ, một cái giường, một 

cái tủ và một cái bàn. Vừa đủ chỗ chen chân để lên giường. Vào phòng vệ sinh tập thể mới biết 

là phải có mấy đồng tiền kẽm bỏ vô máy mới có nước, mò lại trong túi toàn đô-la đành phải vọt 

lẹ, để lại mùi hôi cho người khác. Tôi đã góp phần làm dơ Trung tâm Văn hóa Á Châu. 

Ba mươi phút sau anh Lê Hồng Thọ, một việt kiều du học Nhật trước 75 cùng một người 

Nhật đến đón tôi đi ăn tối. Anh Thọ trước đây học trường Taberd, một trong những học sinh suất 

xắc được gởi đi du học. Sau 1975 trở về nước thành lập Công ty Hóa mỹ phẩm Đại Phú Sĩ ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 



Những nẻo đường đi qua                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 
 

Trang 15 
 

Người Nhật và Đời sống ở Nhật Bản 

 
Anh Thọ cùng người bạn Nhật,ông Okuma đưa tôi đến quán ăn bình dân thuần túy Nhật 

như quán ăn bình cơm Bà Cả Đọi ở Sài Gòn, trong môt đường hẻm sạch sẽ và ấm cúng. Người 

ăn chen nhau ngồi theo kiểu Nhật. MÓn cá ngừ sống, tôm sống xắt từng lát bày trên đỉa ăn với 

cơm. Quấn cá sống với miếng rong biển chấm mù-tạt, anh và người bạn Nhật ăn một cách thích 

thú ngon lành. Tôi đói bụng nên cũng xơi tới bến, nhất là khi có rượu sa-kê hâm nóng, cụng ly 

cùng ông Okuma them hào hứng.Câu chuyện râm ran trên mọi lãnh vực, khoa hoc, triêt học, văn 

học và thi ca. Ông Okuma nói ông đang suy nghĩ có nên xuất bản quêyrn sách viết về một công 

trình mà ông nghiên cứu hay không ? 

Tôi đọc cho các anh nghe bài thơ của một cô giáo viết trên giường bệnh khi khi biết mình 

sắp chết -“Ba điều để lại “: 

Khi ra đi có ba điều để lại 

Một đứa con dù trai hay gái 

Để đời sau nối tiếp sinh sôi 

Một quyển sách dù ít trang thôi 

Để ngày sau biết những gì ta đã sống 

Một bong cây dù chưa rộng tán 

Cho bóng râm trái chín bên đường 

Khi còn sống dù nhận ít yêu thương 

Khi ra đi cũng ba điều để lại… 

Anh Thọ dịch lại người Nhật nghe. Anh nói anh sẽ làm đủ ba điều này, còn ông bạn Nhật 

thì mời tôi về nhà nghỉ một đêm. 

Tiền phòng khách sạn chúng tôi đã trả, nhưng người Việt Nam chúng tôi có câu “đêm 

nằm hơn năm ở”. Tôi vinh dự được nghỉ tại nhà ông một đêm để khi về Việt Nam tôi đã ở và 

quen với ông 365 ngày. Tôi nói với ông bằng tiếng Anh và cả ba cùng cười. 

Chúng tôi trở lại Trung tâm Văn hóa Á Châu để tôi lấy hành lý và từ giã hai người bạn 

Việt Nam đang ngồi xem tivi. Trân đấu quyền Anh của 2 vỏ sĩ lưng danh thế giới mà Mike 

Tyson là người thua cuộc. Chúng tôi đi taxi raga. Một căn nhà tuyệt đẹp đúng kiểu Nhật, trước 

cổng có bảng ghi tên ông, bước vào có thảm cỏ, vườn cây cạnh con suối nước trong xanh. 

Bà Okuma, người đàn bà thuần Nhật bản, khoảng tuổi năm mươi. Khi chúng tôi vào nhà, 

bà đang ngồi bên hộp may như những rỗ may của phụ nữ Việt Nam, có đủ kim, chỉ, kéo, 

vải…Tôi không hiểu bà đang may vá gì khi ở Nhật một cái áo người ta chỉ mặc một vài lần. 

Ngoài đường, tủ lạnh, tivi, máy giặt còn tốt mà đêm qua gia đình nào đó đả lặng lẽ đem để ở đây  

chờ xe rát đến xũ đi đổ. 

Bà Okuma âm thầm may vá và thêu thùa trong một căn nhà mười phòng gồm hai phòng 

khách, một phòng thờ cúng tổ tiên, một phòng ăn, một nhà bếp và năm phòng ngủ cho hai vợ 

chồng, hai con trai và các con dâu tương lai. Nhà rộng thênh thang, ông đi làm, là Tổng Giám 

Đốc một công ty thương mại, bà ở nhà. Bà là con của một nhà sư trụ trì một ngôi chùa thuộc giới 
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người dân Nhật kính trọng. Như bao người phụ nữ khác, bà lặng lẽ thờ chồng và thuần phục 

chồng. Họ sợ chồng,  nhất là sợ chồng buồn. họ chỉ xuất hiện trước mặt khách đúng lúc khi có 

lệnh của chồng rồi rút lui, nhưng cũng lẩn quẩn đâu đó để khi cần thiết la có mặt ngay. Họ nhìn 

vào nét mặt chồng ít nói, nhưng cũng biết nói khi chồng cần, lúc nấu ăn, chụp ảnh, giới thiệu. Họ 

luôn có và vắng mặt một cách hợp lý.  

Bà đem đến cho tôi hai món quà. Một bà gởi tặng vợ tôi trong túi giấy đóng kín, và một 

túi vải tặng tôi. Tôi nói phần quà của vợ tôi khi về Việt Nam vợ tôi sẽ mở, còn phần quà bà tặng 

tôi. Tôi xin phép được mở. Hai cái cà-vạt tuyệt đẹp - “Xin bà viết tên bà vào phía sau để mổi khi 

đeo cà-vạt tên bà sẽ nằm cạnh trái tim tôi.” Ông hỏi ông có được viết tên vào chiếc cà-vạt còn lại 

không? - “Không, tên ông tôi sẽ gặp mọi nơi, ở mọi quốc gia trên hành tinh này vì ông là một 

nhà khoa học, một tiến sĩ hóa, một doanh gia.”Cả nhà có vẻ thích thú, vui vẻ. 

Bà đi làm bữa ăn nhẹ. Còn ông thì vào phòng mang ra một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ 

Việt Nam, phong cách Trung Quốc, nặng hai ký lô. Ông hỏi tôi về ý nghĩa của tượng. Người 

tặng ông cầu mong ở ông sẽ là một người vui vẻ, rộng lượng (vì bụng to!) và giàu có vì tay bưng 

một âu vàng, nhưng không ôm vào mình mà dang rộng cho mọi người. 

Ông Okuma gọi vợ ra giải thích và hai vợ chồng cùng chụp hình với tôi, với bức tượng. 

Ông nói từ khi được tặng tượng đến giờ, gia đình ông vui vẻ hẳn lên và ông sẽ đặt vào chỗ xứng 

đáng để thờ. Bữa ăn nhẹ về đêm của gia đình đã dọn lên. Món cá và rong biển là chính, có thêm 

món súp cũng nấu với rong biển, có lẽ nhờ vậy mà họ không thiếu iốt, không bướu cổ, sống lâu 

và thông minh. 

Việt kiều ở Nhật không ăn cá sống. Ngày nghỉ họ chỉ cần đi câu vài tiếng đồng hồ là có cả 

hàng chục ký cá. Cá lóc, cá trê to bằng bắp chân đem về chia cho cả khu tha hồ nhậu. Thức ăn ở 

Nhật nếu đến siêu thị, đến nhà hàng thi cực mắc, nhưng nếu đến bến bãi mua thì cực rẻ. Nhóm 

Việt kiều ở Himezi lâu lâu đến cảng Kobe, cách 70km mua cá khi tàu cập bến đem về chia cho 

cả khu. Ngày cuối tuần đi picnic họ đem theo tấm lưới kéo cá mòi, nhiều vô số kể. Người ta nói 

cá mòi ở Việt Nam bị người Nhật dùng song siêu âm dụ hết về Nhật. tôi còn nhớ lúc nhỏ, thập 

niên 60, cá mòi Việt Nam nhiều khủng khiếp, nhất là ở biển Phan Thiết. Nhiều đến độ một thầy 

giáo hỏi học trò tại sao nước biển mặn, học trò đáp: “Thưa thầy nước nước biển mặn vì nhiều cá 

mòi.” Vậy mà đến nay cá mòi Việt Nam hầu như tuyệt chủng. Còn nước Nhật thì cá mòi đầy 

rẫy. 

Tôi và ông Okuma thật cố gắng mới hiểu nhau bằng vốn tiếng Anh không lấy gì làm nhiều 

của tôi và tiếng Anh giọng Nhật của ông. Cháu trai Việt kiều con người bạn đi theo tôi mới học 

lớp chin chương trình tiếng Nhật không đủ ý tưởng để thong dịch cho chúng tôi.Ông hỏi tôi buổi 

sáng thứt dậy lúc mấy giờ. Tôi trả lời 4 giờ 30, đọc các báo cáo và giấy tờ trên bàn, 5 giờ làm 

việt với các cơ sở bằng điện thoại, 6 giờ tập thể dục, 7 giờ ăn sáng, 7 giờ 30 lên xe đi làm. Ông 

có vẻ thích thú với trương trình buổi sáng của tôi, ông hỏi tôi là một doanh gia ? – OK! Tôi là 

doanh ngiệp. Ông liền đứng dậy bắt tay tôi. Thế mới biết người Nhật quý trọng các doanh ngiệp. 

Nhìn đồng hồ đã 12 giời 30, ông mời tôi đi nghỉ, để sáng hôm sau lúc 4 giờ 45, khi tôi ở 

nhà vệ sinh ra, ông đưa cho tôi một đôi vớ dày mang cho ấm chân và khoác lên mình tôi một 

chiếc áo. Còn đôi vớ cũ của tôi đã biến mất. May mà buổi sáng trước khi đi tôi đả thay đôi vớ 
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mới, để không có mùi và không rách chìa mấy đầu ngón chân khi ra phòng khách với chiếc bàn 

và cách ngồi Nhật Bản. Chiếc bàn ở nhà người Nhật sang trọng không giống bàn chúng ta 

thường thấy trên phim ảnh hay những nhà bình dân, trong quán ăn, mà dưới gầm bàn có khoảng 

trống bỏ hai chân xuống nư ta ngồi trên ghế, rất thoải mái, khi cần thì rút chân ngồi lên đúng lễ 

nghi của người Nhật. Ông chủ nhà tự pha cà phê và trà của Nhật, tôi cảm thấy nhạt và chua. Món 

ăn tôi thích nhất và thấy hợp lý nhất trong những bữa ăn thuần túy Nhật Bản là gừng chua, giống 

như gừng ngâm giấm ở quán nem Thủ Đức.Nó vừa làm ấm bụng, vừa ngăn đau bụng vì món ca 

sống. Món gừng này nhập khẩu từ Việt Nam khiến tôi càng khoái, với một tí hương vị nồng cay 

của quê nhà nơi xứ người.    

Chúng tôi cùng đi dạo dưới ánh đèn neon khắp các nẻo đường, 6 giờ sáng mùa đông nước 

Nhật đầy sương mù và lạnh. Ông Okuma đưa tôi đi quanh khu nhà ông, dọc con suối chảy qua 

các chung cư cao tầng, các vườn hoa, các luống rau cải. Nước Nhật được quy hoạch trung tâm 

thành phố toàn những nhà cao tầng từ 15 tầng đến 76 tầng. Nhưng ra ngoại ô thì nhà cao tầng 

xen lẫn các vila một lầu một trệt có khuôn viên khoảng 500m
2
, có đấ trồng rau xanh và hoa. 

Chúng tôi đến nghĩa trang dưới ánh trăng buổi sớm. Tôi đứng lặng trước mộ của cha mẹ ông, 

những ngôi mộ giống nhau, mộ bia là một trụ đá xanh cao 1,4m vuông 3 tấc. Cả hai vợ chồng 

ông rồi cũng sẽ nằm nơi đây. Đất chôn ở Nhật còn đắt hơn đất ở. Nhiều Việt kiều đã lo phần đất 

hậu sự cho mình ở Việt Nam. 

Trở về nhà dùng buổi sáng, ăn nhẹ với món súp có rong biển thuần túy Nhật và cũng có 

món cá sống ăn với gừng. Ông đưa tôi mấy viên thuốc đau bụng để yên lòng người viễn khách. 

Chúng tôi lên xe, vợ và con trai ông tiễn tôi một cách lưu luyến. Ông hái cho tôi một chùm quả 

hồng trước nhà gửi về cho vợ con tôi. Con trai ông đưa chúng tôi đến ga xe lửa bằng xe hơi. 

Chúng tôi đi qua bao nhiêu ga, giá vé tàu điện chỉ có khoảng 160 yên (khoảng 1,6USD), xuống 

taxi khoảng 5,5USD, rồi đi bộ nhìn ngắm đường phố phường với những nhà lầu cao ngất. Tàu 

điện quá rẻ, bằng xe buýt Việt Nam, taxi cũng không mắc lắm. Thỉnh thoảng có bảng thông báo 

thời tiết. Ít thấy bảng quảng cáo bằng tiếng Anh, tuy nhiên Coca-Cola vẫn chiếm vị trí đẹp và 

quan trọng nhất. 

Chúng tôi đi qua một khu phố ăn chơi. Các tấm biển dày đặc ảnh khỏa thân với lời quảng 

cáo hấp dẫn - trẻ trung, thân hình đẹp giá 15.000 - 20.000 yen. Có những vị giống như thái giám 

cầm bảng đứng trước cửa mời mọc. Ông Okuma đưa tôi đi ngả khác, tôi nói với ông tôi muốn 

vào khu đó. Ông trố mắt ngạc nhiên, tôi nói ngay : “Tôi muốn biết mọi thứ.” Thế là ông dắt tôi 

đi chụp hình lia lịa. Tôi tiếc không còn đủ thời gian để vào bất cứ tiệm nào, đành chia tay với 

khu phố ăn chơi đầy hấp dẫn của nước Nhật. 

Đến trung tâm thành phố Tokyo, có chùa Quan Âm, có ngôi tháp cao ngất cùng với núi 

Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản. Khu bán quà lưu niệm không có gì phong phú lắm. Người 

Nhật thích xuất hàng công nghiệp của họ đi nước ngoài hơn đón người nước ngoài đến. 

Tôi đã đi tàu đến ga Tokyo nhưng chưa thấy mặt tiền ga và phần trên mặt đất, nên không 

tưởng tượng nổi nó thế nào. Dưới lòng đất của ga là cả một sự sôi động, hàng trăm ngàn người 

hối hả đi về mọi nẻo. Các cửa hàng mua bán đủ cỡ, đủ loại rộng lớn bằng ba chợ Bến Thành, 
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nhưng trên mặt đất, mặt tiền của ga lại phẳng lặng và cổ kính. Không một bóng người vào ra, tất 

cả đều hoạt động dưới lòng đất. 

Từ ga, chúng tôi đi bộ mười phút là đến Hoàng Cung, một vùng đất to lớn, có thành cao, 

hào sâu bao quanh, cây cối um tùm. Một vài nóc nhà ngói xanh nhô lên trong lùm cây bên ngoài 

tường là thảm cỏ có cây cao bóng cả, thông già… Cảnh sát mặc sắc phục màu đen nghiêm trang 

trong chòi gác. Chúng tôi và những khách du lịch nước ngoài tiến về phía cổng trên đường lát 

sỏi lào xào. Ranh giới cuối cùng cách cổng Hoàng cung 50m. Kẻ quay phim, người chụp ảnh 

trong yên lặng, cổng thành uy nghiêm bằng gỗ, đóng kín, mái ngói màu xanh chìm lẫn trong 

màu lá của cây. 

Nơi thâm nghiêm này, nơi các triều vua của xứ Phù Tang ngự trị, nơi Minh Trị Thiên 

Hoàng – khi chế độ Mạc Phủ tự thấy không còn đủ sức chống lại trào lưu tiến hóa của các nước 

Âu Mỹ lăm le sang chiếm nước Nhật và trước cao trào chống đối của toàn dân, đã thoái vị. 

Thiên Hoàng đã chính thức cầm quyền vào năm 1868. Minh trị Thiên Hoàng cùng Y Đằng Bác 

Vân, một con người đã tài và giàu lòng yêu nước, đã cải tổ nước Nhật, để ba mươi năm sau đưa 

Nhật Bản thành một cường quốc. 

Cũng chính nơi này, nơi ngự trị của Thiên Hòa Thiên Hoàng để khi trái bom nguyên tử 

đầu tiên của Mỹ rớt xuống Hiroshima ngày 6/8/1945. Nhật Hoàng ngồi trên ngai vàng, hai bên 

văn võ chủ chiến và chủ hòa, bàn quốc sự. Bộ trưởng bộ Chiến tranh cầm đầu phe quân sự chủ 

chiến tuyên bố : “Nếu người Mỹ đổ bộ lên nước Nhật, còn một em bé cũng chiến đấu đến cùng. 

Dân tộc Phù Tang chưa bao giờ đầu hàng, không có lý do nào đến thế hệ chúng ta lại chịu nhục”. 

Phe chủ hòa do Bộ trưởng Ngoại giao cầm đầu tuyên bố: “Giá nào chúng ta cũng phải bảo tồn 

dân tộc. Nếu mối thù này ngày nay chúng ta không trả được, ngày sau con cháu ta sẽ trả. Ta 

không chiến thắng bằng quân sự, bằng vũ khí, chúng ta sẽ chiến thắng bằng kinh tế. Dân tộc ta 

có từ ngàn xưa, không lý do gì đến thế hệ chúng ta lại để bị hủy diệt”. 

Các quan cãi nhau, xỉ vả nhau, mắt đầy ưu tư, dáng người gấy yếu, chiếc cằm hơi dài ra. 

Thủ tướng nội các yêu cầu các đại thần yên lặng, thỉnh thị ý kiến Thiên Hoàng. Các quan trố mắt 

nhìn Thủ tướng, việc làm từ ngàn xưa chưa ai dám làm. Thủ tướng phủ phục trước ngai vàng. 

Thiên Hoàng ban thiên ý - “Trẫm thông cảm vì lòng yêu nước, các khanh đã vô lễ trước mặt 

Trẫm. Trẫm tha thứ lỗi lầm đó. Trẫm đồng ý với ý kiến của Ngoại trưởng. Dù bản thân Trẫm có 

thế nào Trẫm cũng cam chịu, nhưng Trẫm không muốn thấy một thần dân nào của Trẫm phải 

đầu rơi máu đổ, thịt nát xương tan. Thủ tướng hãy về làm văn bản đầu hàng Đồng minh”. 

Thiên Hoàng dứt tiếng, các quan khóc rống. Họ ôm lấy nhau, không còn kể phe chủ hòa 

hay chủ chiến, quên đi trước đó vài phút đã xỉ vả nhau, túm cổ áo nhau. Họ thất thểu dìu nhau ra 

về. Để cuối cùng, văn bản đầu hàng Đồng minh có đoạn: “Dù cả nước Nhật chìm sâu dưới lòng 

đất, dân tộc Phù Tang cũng cam chịu, nhưng yêu cầu Đồng minh không được động đến Thiên 

Hoàng của chúng tôi”. 

Một tháng sau, quân đội Mỹ đổ bộ lên nước Nhật. Tướng Mac Athur, Tổng Tư lệnh Quân 

đội đóng đại bản doanh đối diện với Hoàng cung. Cờ Mỹ bay phất phới trên nóc doanh trại, 

nhưng Mac Athur và binh sĩ của ông không bao giờ dám bước bên Hoàng cung nếu không có lời 
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mơi. Mỗi chủ nhật, cổng Hoàng cung mở rộng cho dân chúng vào quét dọn làm vườn, để tận mắt 

nhìn thấy nhà Vua đi cày và Hoàng hậu đi cấy trên những mảnh đất thừa trong Hoàng cung. 

Với tinh thần vua vì dân, dân vì vua xâm nhập vào dân chúng, chủ vì thợ, thợ vì chủ, sau 

chiến tranh nhà Vua ra lệnh nội các xuất công khố cho các doanh nhân, kỹ nghệ gia vay vốn nhẹ 

lãi, giúp đỡ và đầu tư cho những người có đầu óc làm kinh tế, khuyến khích du học sinh đi học 

nước ngoài để học hỏi về công nghệ, 5 năm sau nước Nhật bắt đầu hồi phục, đã có năm giải 

Nobel trên nhiều lĩnh vực. 

Chỉ cần 5 năm sau nước Nhật đã phục hồi sinh lực. Ngoài đường đã vắng bóng người ăn 

xin. Không như những năm 1945 - 1946, sau chiến tranh, kinh tế kiệt quệ, những sĩ quan của 

thời chiến bị nghiêm cấm, không được đi làm ở các công sở, các phu nhân tướng lãnh cũng bị cô 

lập. Sĩ quan đi làm thuê, kéo xe, các bà phu nhân vị Tư lênh Phi đội Thần phong đi ăn xin. 

Đến nay 1996, tôi đi qua 1.248km, hơn nửa chiều dài nước Nhật, qua gần 50 ga xe lửa đến 

ga Tokyo mới thấy - một người đàn ông ngồi co ro một góc, không một tiếng kêu than. Tôi hỏi 

người Việt kiều đi cùng - Ông ấy làm gì ? - Người ăn xin. Không một người nào dừng chân để 

bỏ một đồng xu dù trị giá chỉ bằng 100 đồng Việt Nam vào chiếc nón đặt trước mặt ông. 

- Sao không ai cho tiền ông ấy ? - Tôi hỏi 

- Ông ấy là người bất thường. 

Người Nhật đều biết rằng mọi công dân Nhật đều được trợ cấp đủ ăn đủ sống nếu thất 

nghiệp. Trẻ em có trợ cấp thiếu nhi, đi học, ăn uống không phải trả tiền, nếu có trả cũng chỉ 

tượng trưng. Nếu thật sự nghèo, hàng năm ngày lễ tết sẽ được các khoản trợ cấp nhiều hơn tiền 

đã đóng. Người gia có trợ cấp người già hay lương hưu. Trợ cấp thất nghiệp của công nhân cũng 

rất cao, đủ để sống, nhưng phải ở nhà, ngày họ gọi đến lãnh mà vắng mặt là họ cắt luôn. Họ bắt 

buộc người thất nghiệp phải ở nhà, trừ trường hợp đau bệnh hoặc tai nạn phải có chứng minh. 

Người ăn xin này phải là người lười biếng, phạm pháp ba lần nên mất trợ cấp. 

Đúng là tôi chỉ thấy duy nhất một người ăn xin giữa sân ga và một núi của cải mà người 

Nhật đem bỏ đầy đường. Nào xe hơi, xe đạp, xe gắn máy của dân các chung cư và cao ốc. Họ để 

tự do ngoài đường không người trông coi dù xe đời mới nhất. Những cửa hàng không cần đóng 

cửa, các tủ bán nước ngọt để đầy sân ga và khắp hang cùng ngõ hẻm. Tủ kiếng điện sáng suốt 

đêm, chỉ cần bỏ tiền xu bấm máy, nước ngọt tự lăn ra, lon coca loại nhỏ hơn ở Việt Nam 110yen 

(bằng 1 USD). 

Ở nước Nhật người nào cũng có nhà, dù lớn hay dù nhở, dù ở tầng cao hay thấp tùy theo 

khả năng lao động của mình. 

Trừ những người lười biếng hay phạm pháp, còn nếu đau ốm, già yếu, bệnh tật đều có nơi 

chu cấp và trợ cấp. Một số báo chí và truyền hình bênh vực những người sống lang thang điều 

đó chỉ khuyến khích người phạm pháp và lười biếng. Ở Nhật, đã đi làm thì lương không dưới 

1.500 USD/tháng. Tôi đến khu Việt kiều ở Himezi, 5 giờ sáng, mọi nhà đều thức dậy, vội vã nấu 

cơm, dỡ mang theo đến sở làm giống như người Việt Nam ra đồng hay lên rẫy. Đến giờ làm 

việc, mọi người vào sở làm. Người nào thất nghiệp ở nhà là sống như ở tù, không có người chơi, 

không có người để nói chuyện. Học sinh đến trường, trẻ thơ đi mẫu giáo, người già đi du lịch, 
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còn trai trẻ khỏe mạnh thì bắt buộc phải tìm ra việc làm. Việc làm ở Nhật không khó, chỉ sợ 

không có sức và không nhiệt tình làm. 

Người Nhật rất nhân ái trong cuộc sống, rất rộng lượng trong cuộc đời, nhưng rất cẩn 

trọng trong sản xuất, khi làm chủ rất nghiêm khắc trong lao động. Người dân Nhật Bản đã đưa 

nước Nhật thành cường quốc của nhân loại, là thành viên G7, là niềm tự hào không riêng cho 

dân tộc Phù Tang mà cả dân Châu Á cũng lấy làm hãnh diện. 

Trông người mà ngẫm đến mình. Tôi làm giám đốc chỉ với một trăm công nhân đã khó 

quản lý, dù đã chọn lựa kỹ càng. Trình độ, tuổi tác, gia đình, nhà cửa, quê quán, cha mẹ tôi đều 

biết hết. Lương trả phù hợp với việc làm, đời sống đầy đủ, gia đình vợ con được lo chu toàn. 

Hàng tháng, hàng quý có họp hành , dạy dỗ, đào tạo, nhắc nhở. Tôi luôn tự kiểm là mình đối với 

công nhân đã làm tròn chức năng nhiệm vụ chưa ? Khi một nhân viên có cuộc sống bất thường 

là phải nghiên cứu vì sao. Có đau bệnh gì không ? Vợ con có cãi vã gì không ? Có bị tình phụ 

hay mới có tình yêu ?... Thế mà hở ra là có chuyện ăn cắp, bỏ việc đi chơi, tính sổ sai, là tai nan, 

là đánh bài, đánh lộn… 

Cả nước chúng ta phải xem kỹ lại việc giáo dục đào tạo. Cần mở nhiều trường dạy nghề 

và giáo án đầu tiên phải dạy là lương tâm nghề nghiệp của người công nhân. Phải dạy kỹ phần 

đạo đức, nghề nghiệp dạy sau. Tay nghề chưa giỏi không đáng sợ bằng có nghề nhưng vẫn làm 

ẩu. Tôi mua một đôi giày Việt Nam loại tốt để đi ở nước ngoài. Mới ra đến sân bay Tân Sơn 

Nhất đã rớt một đế, biến mình thành người chân thấp, chân cao. 

Quốc gia và nghành giáo dục của chúng ta là phải đào tạo một lớp người mới với một tinh 

thần mới, lấy đạo đức làm đầu, lấy lương tâm làm căn bản, ý thức cao về việc làm. Phải đưa 

lương tâm nghề nghiệp lên hàng đầu vì từ lâu hình như không còn nghe ai nói đến lương tâm 

nghề nghiệp nữa ! 

Báo chí phải nghiên cứu kỹ những tranh chấp giữa chủ nhân người nước ngoài với công 

nhân Việt Nam. Các quan toàn khi xét xử cũng phải đối xử công bằng trên bình diện lẽ phải thì 

may ra mới thực hiện kế hoạch của chính phủ là mở rộng đầu tư nước ngoài. 

Một quốc gia giống như một gia đình. Gia đình cha mẹ có văn hóa biết dạy dỗ con cái, 

con cái sẽ nên người. Cha mẹ có sống thật với lương tâm mình thì con cái mới noi gương. Cha 

mẹ gian dối, lừa đảo thì làm sao dạy con được ? Anh có thể lừa hàng trăm triệu người nhưng làm 

sao lừa được con. Con từ bụng mẹ chui ra rồi sống với cha mẹ, làm sao lừa con được. 

Qua tám ngày đi xuyên suốt hơn nửa nước Nhật, từ thành phố nhỏ đến làng quê, đến thủ 

đô Tokyo, tôi có cảm tưởng cả nước Nhật chỉ có một người lãnh đạo. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản thời Đệ Nhị thế chiến đã từng tuyên bố: “Nếu ngày 

nay nước Nhật thua Đồng minh trên chiến trường, ngày sau sẽ thắng bằng kinh tế”. 

Câu nói ấy là lời tiên tri cho đất nước Nhật Bản ngày nay !  

5/12/1996 

 

 

 

 



Những nẻo đường đi qua                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 
 

Trang 21 
 

 

5 ngày Du lịch Singapore 

 
Chuyến bay 740 rời Việt Nam lúc 11 giờ trưa để 12 giờ 30 đáp xuống phi trường Chang-

gi đưa chúng tôi đến đất nước Singapore. Đây là một phi trường lớn nhất nhì thế giới. Tất cả đều 

được trang bị hiện đạo, máy bay ngừng sát vào lối đi, chúng tôi bước trên thảm đỏ để ra đến xe 

lúc nào không hay. 

Thủ tục nhập cảnh nhanh gọn. Chúng tôi đứng ở quầy Công an cửa khẩu một phút và chỉ 

một phút cho một người. Làm việc ở cửa khẩu mỗi quầy có hai người, ta đưa hộ chiếu, một 

người lật quyển sổ dày như quyển từ điển, tìm đúng tên của du khách rồi chuyền cho người bên 

cạnh đóng dấu là xong. 

Toàn đất nước Singapore là một bức tranh màu xanh tuyệt mỹ, dân số khoảng hai triệu 

rưỡi, có diện tích bằng một phần ba Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM diện tích 2093km
2
). 

Ngày đầu tiên, chúng tôi đi thăm Bảo tàng Di tích lịch sử. Đất nước Singapore mới chỉ có 

200 năm và độc lập 30 năm. Người Singapore đầu tiên được đưa vào khu di tích này là một nhà 

giáo, người đã mở ngôi trường dạy tiếng Anh cho người Sing. Và tiếp theo là những giai đoạn 

lịch sử, từ một người Anh đã tìm ra đảo Singapore đến những cuộc chiến tranh với Nhật 1939 - 

1945. Tôi chờ đợi để xem họ nói gì về nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu, người đã đưa 

Singapore thành rồng Châu Á. Nhưng không, họ chưa nói đến. Không một hình ảnh nào của 

những người đương đại. Cái gì của hiện tại hãy để lịch sử mai sau phán xét. Họ không vội nói về 

họ. Những thành quả trước mắt ở đất nước này đã nói thay cho họ. Thật đáng khâm phục và kính 

trọng ! 

Qua một khu di tích khác cũng làm cho đoàn chúng tôi xúc động không kém. Đó là nhà 

thờ hai anh em nhà doanh nghiệp Boon-Par, người ta thường gọi là “Hổ Báo” vì hai ông sản xuất 

dầu cù là hiệu Con Hổ, nằm trên khu đồi cao tuyệt đẹp nhìn ra bến cảng Singapore với hai ngôi 

mộ cao vút và một đài tưởng niệm dành cho hai người. Tôi đứng khoanh tay dưới chân mộ để 

tưởng niệm và cũng để khâm phục một đất nước biết gìn giữ và biết tôn thờ. Họ thờ một Nhà 

giáo dục đã có công khai mở nền học vấn của nước nhà và thờ Nhà doanh nghiệp đã biết làm 

giàu cho mình và cho đất nước. Họ đã đứng vững trên đôi chân vật chất và tinh thần. Văn hóa 

của họ đích thực là quá trình làm cho con người trở nên Người hơn. 

Singapore là một đất nước hiền hoàn và điềm đạm nhưng luật pháp rất nghiêm. Chỉ cần 

200gr cocaine qua sân bay là bị xử treo cổ. Ra đường gây rối làm mất trật tự công cộng là bị bắt 

ngay vào đồn cảnh sát nhốt hai ngày, phạt 500 đôla Sing và bị đánh 3 hèo (1 đôla Sing tương 

đương 7.000 đồng VN). 

Hệ thống giao thông hầu hết đều được điều khiển bằng điện tử. Các ngã tư đường đều có 

cầu vượt và kiểm soát bằng hệ thống camera. Không thấy cảnh sát ngoài đường nhưng khi hữu 

sự thì họ có mặt ngay để can thiệp. Một đất nước mà chúng ta không hề thấy có người ăn xin, 

người bán vé số và cũng không có cảnh ngủ bụi đời. Thu nhập bình quân của dân Sing là 20.500 

USD/năm. 
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Người Singapore không đẹp bằng người Việt Nam ta nhưng nét mặt mỗi người đều thanh 

thản vì ít ai làm phiền ai. Một năm có sáu triệu du khách đến tham quan du lịch mà không có 

một ông “phó nháy” dạo nào. Một đất nước có một nền du lịch thật tuyệt vời. Trung tâm thành 

phố với những nhà cao tầng san sát, cây lá xanh mượt mà, hai bên đường là những thảm cỏ mịn. 

Tất cả đều được chăm chút từ gốc cây đến ngọn cỏ để giữ được một màu xanh tươi mát dịu. 

Dân Sing chỉ có 2% thất nghiệp hầu hết là dân Mã Lai. Gai đình giàu có nhiều đời nên họ 

không chịu đi làm, còn tất cả mọi người đều lao động cật lực, đúng giờ, đúng việc và có trách 

nhiệm với công việc của mình. 

Ăn uống ở đây rất đắt. Một bữa cơm bình dân kiểu tự chọng, tự phục vụ cho mình cũng 

phải mất tới 5 đôla Sing, khoảng 35.000 đồng VN, mà tôi thì phải ăn hai phần mới đủ. Thức ăn 

đều giống của người Tàu Chợ Lớn nhưng mọi thứ đều lạt, chỉ ước nếu bà xã bỏ theo cho hũ 

muối tiêu thì không có gì bằng ! Hàng hóa điện máy ở đây có rẻ hơn ở Việt Nam nhưng chúng to 

nên lưu ý là các quầy hàng ở China Town (Phố Tàu) nói thách quá cỡ. Tôi mua cho con trai một 

cuộn băng trò chơi điện tử với giá 65USD là đã trả xuống 1/3 giá rồi mà vẫn bị lầm vì giá thật 

chỉ có 25USD. 

Năm ngày ở Sing cũng có nhiều điều làm chúng tôi không vừa ý lắm. Có lần cả đoàn vào 

tham quan khu nuôi cá sấu, đến giờ ăn trưa nhà hàng đã để cho chúng tôi đợi đến hơn một tiếng 

rưỡi. Một lần khác chúng tôi lại phải ăn một món cá hấp không chín. Rồi khi cả đoàn chưa lên 

xe hết tài xế đã gào lên “Close the door, close the door” (đóng cửa) rất chói tai. 

Nhưng những khó chịu nhỏ đó không làm cho chúng tôi quên đi những ưu điểm lớn của 

đất nước này. Người nữ thủ kho một mình điều khiển phân phối một khối lượng hàng hóa với 

sau máy điện thoại trước mặt, ba xe xúc, ba xe nâng và mười xe tải. Họ làm việc một cách 

nghiêm chỉnh, tự tin và trung thực. Một doanh nhân Singpore có thể một mình điều động hàng 

trăm, hàng vạn công nhân. Tất cả mọi người đều làm hết năm lực của mình và hưởng theo kết 

quả lao động đạt được. 

Sự tự giác, tự trọng, tự biết năng lực của mình là điều mà người dân Singapore đã được 

đào tạo trong gia đình và trường học từ nhỏ. 

Có người trong đoàn hỏi tôi: “Bao giờ Việt Nam sẽ bằng Singapore bây giờ ?”. Tôi xin 

thưa không phải 5 năm, 10 năm, hoặc 20 năm nữa mà phải nói là còn lâu. Bằng sao được khi 

chúng ta chỉ có một cầu vượt ở ngã tư Hàng Xanh mà mấy năm nay dự án chưa triển khai nổi, 

còn Singapore đã có hàng trăm, tất cả các con đường của họ đều sạch và không có một lỗ hổng 

nào đút lọt ngón tay. Còn đất nước mình nay đào chỗ này, mai xới chỗ nọ, xe cộ chạy nghênh 

ngang vô kỷ luật, hàng quán bày bán đầy đường gây cản trở lưu thông. Và điều quan trọng nhất 

vẫn là ý thức của con người. 

Trở về Việt Nam tôi bàng hoàng trong tâm trạng của hai chàng Lưu – Nguyễn trở lại trần 

gian. Một cảm giác buồn trĩu nặng trong tôi. Xuống máy bay, làm thủ tục ở Công an cửa khẩu 

không đến nỗi chậm nhưng nhiều người phải chạy lăng xăng vì thiếu sự hướng dẫn. Còn khách 

nước ngoài thì gương mặt người nào cũng đầy lo âu. 

Tôi không thể nào quên được hình ảnh đầu tiên tôi gặp ngày ra sân bay làm thủ tục gởi 

hành lý. Một cô nhân viên mặt lúc nào cũng hầm hầm. Mọi người đều được nghe đã có bao 
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nhiêu cuộc thi tuyển nhân viên hàng không trên trời dưới đất mà sao lại chọng một cô làm ở sân 

bay quốc tế như vậy? ! 

Qua được cửa khẩu, tôi còn đang lớ ngớ thì một ông Hải quan quát: 

- Đưa giấy đây ! 

Giật mình tôi chìa giấy cho ông. 

- Có mua gì không ? 

- Dạ tôi có mua một máy quay phim. 

Tôi chỉ cái máy đang đeo lủng lẳng bên hông. 

- Ghi vô ! Tiền còn bao nhiêu ? 

- Dạ còn một ngàn đô. 

- Ghi vô ! Có hành lý gởi không ? 

- Dạ không. 

Tôi ghi số không. Ông lại hét : 

- Ghi vô ! Không được viết tắt. 

Tôi thoái được cửa ra vào mừng như thoát nạn. 

Chao ôi ! Biết đến bao giờ con người Việt Nam vốn nổi tiếng hiền hòa với một bề dày lịch 

sử mấy nghìn năm văn hiến nay, đối xử được với nhau như những con người giao cảm với 

những con người. 

Tháng 4 năm 1994 
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Trung Hoa du ký 
 

 Nhận lời mời của Hiệp hội Triển lãm Quốc tế Mùa Thu lần thứ 78 tổ chức tại Quảng 

Châu, Trung Quốc. Đoàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có 44 người đến Quảng Châu 

lúc 17 giờ. Trời cuối thu se lạnh, mưa phùn rơi lất phất. Một đêm nghỉ ngơi sau chuyến bay dài 

hai tiếng rưỡi để ngày hôm sau đoàn đến tham dự Hội chợ. Mọi người tỏa ra khắp nơi trong 

khuôn viên Hội chợ, chúng tôi được đi tham quan thành phố Quảng Châu. 

Thành phố sáu triệu dân, diện tích 300km2, nhỏ hơn Thành phố Hồ Chí Minh nhưng dân 

số đông hơn sau 15 năm đổi mới. Từ năm 1978, khi ông Đặng Tiểu Bình lên làm Tổng Bí thư 

Trung Quốc, thành phố Quảng Châu là một trong những thành phố được áp dụng chính sách đổi 

mới sớm nhất của Trung Quốc với câu nói của ông:“Chấp nhận cho một số tư nhân giàu lên, kéo 

theo một số khác cùng giàu rồi nâng thu nhập quốc dân”. Và Quảng Châu đã vươn lê từ ấy. Hiện 

tại họ đang sục sôi xây dựng từng ngày đêm. Nhà cửa cao ngút trời, cao 50-60 tầng, có nhà tới 

76 tầng. Đường phố cũng còn chật hẹp vào lao xao người đi bộ chen chúc thay vì lái xe hai bánh 

như ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang có lệnh cấm nhập xe hai bánh. Số nào có rồi thì có 

quyền chuyển nhượng cho nhau, nên giá chủ quyền xe hai bánh rất đắt từ 1.500 đến 2.000 USD. 

 Để tránh nạn kẹt xe, thành phố phát triển nhiều xe bus và xe đạp. Họ lập nhiều cầu vượt, 

rất ít nhã tư đèn xanh đèn đỏ. Có nhiều cầu vượt nhiều tầng như ở cửa ngõ xa lộ Thẩm Quyến 

vào thành phố Quảng Châu. Các đường phố đều có rào chắn. Ý thứt chấp hành luật lệ giao thong 

chưa cao, nhiều xe taxi hay xe bus đậu ngay giữa đường hay trái lề để rướt khách làm kẹt xe, 

khác với khu chế xuất Thẩm Quyền, luật lệ giao thông nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng ở ngã tư đèn 

đỏ có vài người đứng cầm cờ đỏ đều hành giao thông. Tôi cứ ngỡ như học trò Việt Nam ra 

đường tham gia “ Tuần lể Giao thông’’. Nhưng không phải, đó là những tài xế vi phạm luật giao 

thông bị phạt hai ngày đứng đường để học luật giao thong và nạp phạt 1.600 nhân dân (khoảng 

200 USD). 

Ở Quảng Châu cũng có nhiều khu nhà ổ chuột và nhà xưa cần giải tỏa. Biện pháp của họ 

là đền bù thỏa đáng, thiết phục hai lần, không dời đi là cưỡng chế. 

Tôi hỏi ông Tang Zhou Tian. Chủ tịch Hiệp hội Triển lãm Quảng Châu: “Tôi thấy ở đây 

quá nhiều nhà hàng, khách sạn cao tầng, như vậy có thừa không, mà tiền đâu mà quý vị xây 

dựng?” 

Ông Tang Zhou Tian đáp: “Khách sạn, nhà hàng chúng tôi vẫn thiếu và đang tiếp tuc xây 

dựng vì du khách mỗi ngày mỗi đông và hầu hết các công trình lớn đều do đầu tư nước ngoài 

100%. Chúng tôi quan niệm người nước ngoài đầu tư xây dựng vào nước tôi, tạo công ăn việc 

làm cho dân bản xứ. Sau mấy mươi năm họ trả lại cho chúng tôi, đất vẫn còn, chúng tôi lại có 

thêm công trình. Ngay đến các công trình văn hóa và du lịch họ cũng bỏ tiên ra xây dựng, họ thu 

tiền, chúng tôi thu thuế. Rồi chính người nước ngoài vào du lịch ngày càng đông. Tâm lý của họ 

vào du lich là có công việc kinh tế gì thích hợp thì làm.” 

Đi một vòng các thành phố Quảng Châu, Thượng Hải, Hongkong, Thẩm Quyến, tôi thấy 

thủ tục hải quan là nhà ngoại giao đầu tiên của nước họ đối với du khách nước ngoài. Họ ăn mặc 
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lịch sự - áo trắng và không hiểu sao người nào cũng mang kính trắng làm cho khuôn mặt họ sáng 

và tươi hơn. Họ luôn có thái độ niềm nở với du khách vào nước họ chứ không chứng tỏ quyền 

lực của Hải quan là có quyền không cho người nước ngoài vào nước mình.  

Chiều ngày 28, tôi về lại sân bay Tân Sơn Nhất, người đầu tiên tôi gặp là công an cửa 

khẩu. Các anh cũng là các nhà ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Sáu bảy quầy làm thủ tục, chỉ 

một quầy mang hàng chữ Việt Nam. Cả đoàn dồn về nơi này. Một anh công an cửa khẩu đứng 

lên: “Mời bà con Việt Nam sang các quầy để làm thủ tục cho nhanh về nhà ăn cơm kẻo người 

nhà mong.” Tôi canh đồng hồ chỉ có 4 đến 5 phút cho một người. Đến khâu khám xét hành lý ở 

quầy số 1, anh đưa tay mời tôi đến. 

- Anh có mua gì không, nếu chỉ có quần áo thì bỏ lên máy bay cho về sớm. 

Đây là nột sự đổi mới của nghành hải quan. Một năm về trước, tôi đi Singapore về, thủ tục 

25 phút cho một người. 

Ở Quảng Châu, chúng tôi được đi thăm Hoàng Hoa Cương, nơi có mộ của 72 liệt sĩ trong 

Cách mạng Tân Hợi, do những người Hoa ở nước ngoài quyên góp xây dựng. Một tượng đài 

trên cao nhất là tượng Nữ Thần Tự Do thủ nhỏ và tên của 72 liệt sĩ đủ mọi quốc tịch: Nhật, Úc, 

Canada, Mỹ…và 72 ngôi mộ nằm rải rác khắp nơi. 

Chúng tôi đi về phía sau Đài tưởng niệm là mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái xây bằng đá 

hoa cương màu trắng. Người Việt Nam đến đây ai cũng thắp hương và chụp hình. Nhưng không 

mấy ai để ý đến ngôi mộ nằm khuất trong lùm cây. Cách mộ Phạm Hồng Thái mười mét như mộ 

Đạm Tiên “Sè sè nắm đất bên đàng”, là mộ liệt sĩ Trần Thi, sinh năm 1891 tại Ninh Thuận, mất 

năm 1967. Như vậy ở Hoàng Hoa Cương không phải chỉ có 72 mộ liệt sĩ mà là 74 ngôi mộ vì có 

hai ngôi mộ của người Việt Nam vinh dự được chon sau khi Hoàng Hoa Cương đã hoàn tất. 

Người Quảng Châu buôn bán nói thách quá cỡ. Một món hàng nói tới 150 USD bán 50 

USD là thường, làm du khách mua dễ bị hố và điều quan trọng là người mua luôn có cảm tưởng 

mình bị mua lầm. Ngay cả ở khu lưu niệm Tôn Trung Sơn, tôi mua một bức tượng giá 180 Nhân 

dân tệ mà bạn tôi mua chỉ có 100 Nhân dân tệ (1 USD = 8 Nhân dân tệ). 

Rời Quảng Châu, đoàn chúng tôi đến Bắc Kinh vào buổi chiều thu se lạnh, nhiệt độ 

17,8
o
C. Đường phố sạch đẹp, xe hơi bóng loáng, xe đạp nhiều vô số ở những ga tàu điện ngầm. 

Trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn xe đạp nằm chờ giờ tan sở, chờ chủ từ dưới lòng đất chui lên. 

Ở Bắc Kinh, xe gắn máy được hạn chế tối đa, thường chỉ công an mới được sử dụng. 

Đồng đôla Mỹ ở các thành phố lớn Trung Quốc được sử dụng một cách rộng rãi. Tất cả 

các khách sạn 3 sao đều có quầy đổi tiền. Thường các mặt hàng giá trị 100 USD trở lên đều có 

thể trả bằng USD. Tôi được vào bệnh viện Trung y Trung Nam Hải, trước đây chăm sóc sức 

khỏe cho Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và hiện giờ đang chăm sóc cho ông Đặng Tiểu Bình. 

Khám bệnh cho tôi là một vị Tiến sĩ y khoa tốt nghiệp ở Mỹ về, kết hợp cả Tây y lẫn Trung y, và 

tôi đã mua thuốc với giá 500 USD. 

Người dân Trung Quốc trước đây lấy tiếng Nga làm ngữ sinh thứ 2, sau năm 1978 đã chọn 

tiếng Anh. Chúng tôi thấy Bắc Kinh nhiều người biết nói tiếng Anh. 

Hai ngày ở Bắc Kinh chúng tôi đi qua Cố Cung, Di Hòa Viên, Thiên Đàn. Nơi nào cũng 

đẹp, cũng to lớn, cũng làm cho người đến phải trầm mặc với bao triều đại đã đi qua của đất Thần 
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kinh nghìn năm văn vật này. Người ta nói muốn biết chuyện hai ngàn năm đến Trường An, 

muốn biết chuyện một ngàn năm đến Bắc Kinh, chuyện một trăm năm đến Thượng Hải, và mười 

năm đến Thẩm Quyến.Nhưng dù gì chăng nữa, cũng phải đến Vạn Lý Trường Thành. 

Buổi sáng tinh mơ, cả đoàn chúng tôi gọn gàng với giày ba-ta, áo ấm lên đường đến Vạn 

Lý Trường Thành, cách Bắc Kinh 70km – một giờ rưỡi trên xe bus. Đúng là rừng núi trùng trùng 

điệp điệp, người hàng hàng lớp lớp đủ các giống dân trên địa cầu kéo về. Họ đi đến vẹt gạch, 

một tàn thuốc rơi xuống đường cũng có người đến nhặt. Phải đi đến đích mới có nhà vệ sinh và 

phải trả 4 Nhân dân tệ (khoảng 5.000 đồng VN). 

Dưới chân Vạn Lý Trường Thành đầy hàng quán nhưng rất thứ tự và sạch sẽ. Dọc đường 

lưa thưa cũng có, nhưng tuyệt đối không có người ăn xin và bán vé số. Đường đi không xa, 

không cao như Chùa Hương, không sông nước, không hang động, chỉ có đá và gạch khô khan. 

Trời mùa thu cây lá xác xơ, có những loại cây đã ngả màu đỏ chờ trơ cành. Tuy đơn sơ nhưng tất 

cả đều gây xúc mạnh. Chỉ cần một giờ tôi đã đến nơi mà ngày xưa Mao Trạch Đông đã đứng và 

nói: “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán.” Cũng phải đứng vào bia chữ chụp hình nộp 5 USD để 

lấy “tấm bằng” với người ta. Rồi tôi tách đoàn để nhìn Trường Thành dài 600km như con rắn 

lượn qua các nước thời Chiến quốc. Tự nhiên tôi lẩm bẩm : 

Mạnh Khương thương chồng 

Tường thành vỡ 

Khóc bi ai trời nhỏ lệ sầu thương… 

Đoạn nào kỳ nữ Mạnh Khương đã khóc làm vỡ trong 600km tường thành này? Gió thổi ào 

ào, tôi chỉ mặc áo đơn để cái lạnh của phương Bắc, các gió của Hung Nô thôi vào người. 

Hai giờ chiều, cái rét, cái đói đã thấm vào mọi người. Mọi người đều hỉ hả vì đều đã thành 

“hảo hán”. 

Chúng tôi đến Thiên An Môn, đèn vừa bật sáng. Ánh sáng vàng sáng cả một khu rộng lớn 

Đài liệt sĩ, khu lăng Mao Trạch Đông nền lót gạch xi-măng. Mọi người trai gái, già trẻ lũ lượt 

kéo ra đây để vui đùa, thả diều, đánh cầu và tập thể dục một cách hồn nhiên vui vẻ. 

Giã từ Bắc Kinh chúng tôi đến Thượng Hải, thành phố “một trăm năm” của Trung Quốc. 

Từ một xóm chài lưới không quá mười con đường, sau chiến tranh nha phiến, thành tô giới của 

lục cường Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Nga, Hà Lan. Đây là thành phố cảng quan trọng của Trung 

Quốc. Thành phố tơ lụa, thành phố hoa gấm và thành phố của cây ngô đồng. Hai bên đường chỗ 

nào cũng có cây ngô đồng. 

Chân sáo lưng dê 

Cỏ bồng bối rối 

Cây ngô đồng rũ bóng mỗi chiều mơ. 

(Trần Sơn Nam) 

Thành phố này nhà cao ngất ngưởng, 70 tầng nhà hộp san sát. Mỗi mét vuông nhà ở chung 

cư, đặt tiền trước hai năm 1.600 USD, mua ngay 2.000 USD. Bến cảng bến xe đầy người ngủ 

vali. Ở đây người dân có câu “người giàu ngủ vila, chúng tôi ngủ vali.” Dân tứ xứ thường kéo về 

đây kiếm việc làm, mỗi người một vali gối đầu ngủ tràn lan ở sân ga xe lửa. Họ buôn bán tràn 
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lan, ăn ở lề đường hoàn toàn tương phản với những ngôi nhà chọc trời, những khách sạn ba sao, 

năm sao, những siêu thị sang trọng. 

Tôi đến thăm chùa Ngọc Bích, hai tượng Phật, một ngồi, một nằm được tạc từ hai khối 

ngọc. Người đông như trẩy hội, nhưng vẫn thứ tự và không đốt nhang trong chùa. Ngoài sân có 

lư hương lớn, mọi người khấn nguyện và thắp hương ở đó.  

Ở Thượng Hải, tôi đã đến nơi mấy trăm năm trước vua Càn Long đến uống trà. Vườn Ngự 

Viên nay là trung tâm và cũng là nơi xuất phát thành phố Thượng Hải. Khởi đầu bằng một khu 

vườn do một tướng quân Tổng binh ở nơi khác về đây xây dựng, một khu vườn to lớn đầy những 

điều kỳ ảo, hoa thơm cỏ lạ, chim muông cho cha dưỡng lão. Nhưng sau mười tám năm xây 

dựng, vườn xong cha chết, các con nghèo khổ, bán bớt một phần để người khác xây tiếp thành 

thanh lâu mà vua Càn Long du Giang Nam đã đến bằng con đường sông đào để lãm du. Đời vua 

Tùy Dượng Đế, nhà vua cho đào để đi ngắm Huỳnh Hoa. Con sông đi qua Quí Châu để rượu 

Mao Đài được đi theo dòng này tỏa khắp nơi. 

Chúng tôi không theo con sông dài của vua nhà Tùy mà theo đường hàng không để đến 

Hongkong, bấy giờ là thành phố thuộc Anh. Nếu chúng ta đi đến biên giới Hongkong - Trung 

Quốc ngả Thẩm Quyến, ngay biên giới là một chiếc cầu trưng bán các tấm bản đồ ghi còn bao 

nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa Hongkong sẽ thuộc về Trung Quốc. Họ tính 

từng ngày.  

Thành phố Hongkong ban đêm nhìn xuống rực rỡ muôn màu xanh đỏ. Ở Chợ Lớn chúng 

ta đã thấy một phần của Hongkong. Ở đây cũng ồn ào, cũng xô bồ nhưng có kỷ cương và sạch sẽ 

hơn. Nếu hỏi đến Hongkong nhớ những gì thì tôi xin trả lời : 

Thứ nhất, xe taxi và xe ô-tô con của họ chở được sáu người, cả taxi trước hai sau bốn, còn 

ở Thẩm Quyến cũng chở được năm người. Không hiểu tại sao ở Việt Nam ta đường hẹp, xe cộ 

nhiều, cần hạn chế lưu lượng xe mà taxi và xe con chỉ cho chở có bốn người luôn tài xế kể cũng 

lạ. 

Thứ hai, đường hầm xuyên biển và xuyên núi do người Nhật xây dựng từ mấy mươi năm 

qua để thu tiền. Qua hầm xuyên biển 1,3 USD, xuyên núi 0,6 USD. Tôi cứ nghĩ Việt Nam ta bao 

giờ mới làm được hai đường hầm dưới lòng sông Sài Gòn để qua Thủ Thiêm và Nhà Bè qua Cát 

Lái ? 

Thứ ba là Chợ đàn bà Hongkong. Chợ nhóm vào lúc giờ chiều và tan vào lúc 6 giờ sáng. 

Đàn bà khắp thế giới lũ lượt kéo về đây đi chợ, đủ quốc tịch, đủ ngôn ngữ và bán đủ thứ, đủ loại 

sang hèn. Từ ngọc ngà châu báu đến miếng mousse rửa chén, miếng dầu chùi lư. Quần áo từ loại 

sang nhất cho đến quần áo cũ mua về làm giẻ lau. Giá thấp, giá cao, bán đúng giá, bán nói thách 

trên trời đều có đủ để mọi người tùy thích mà mua. Đây cũng là nơi bán sỉ để khách tứ phương 

chuẩn bị sáng hôm sau lên máy bay, xuống tàu thủy, đi xe đò, chở xe tải vào trung nguyên hay đi 

khắp thế giới. 

Nếu cả ngày đi làm mệt mỏi có thể ngủ một hơi mà lấy sức, hai bao giờ khuya thức dậy đi 

chợ cũng được. 
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Giã từ Chợ đàn bà chúng tôi lên xe điện ngầm sâu dưới lòng đất 40m để về biên giới 

Hongkong - Trung Quốc qua ngả Thẩm Quyến. Qua một cây cầu trong cùng một ngôi nhà là ta 

đã vào được “thành phố mười năm” của Trung Quốc, thành phố Thẩm Quyến. 

Vào đây, đầu tiên chúng tôi nghe lời ông Đặng Tiểu Bình nói cách đây mười năm: “Chính 

sách đổi mới và phát triển này 100 năm nữa không thay đổi” - để biến Thẩm Quyến từ một làng 

chài lưới và nông nghiệp, thu nhập đầu người 60 Nhân dân tệ/tháng đến 10 năm sau lên 800 

Nhân dân tệ/tháng bằng 100 USD. Và từ dân số 35.000 người lên đến 1.100.000. Nhà cửa từ 

những mái lá lụp xụp ở vùng biên giới đầy máu lửa đã thành một thành phố to lớn. Khu chế xuất 

lớn nhất thế giới có 57 khách sạn mang sao, 7 khách sạn năm sao. Nhà cao nhất 76 tầng, tầm cỡ 

50-60 tầng là không đếm xuể. 

Người dân Trung Quốc muốn vào Thẩm Quyến cũng phải có passport còn nghiêm ngặt 

hơn du khách nước ngoài. 

Đường biên giới Thẩm Quyến - Hongkong kéo dài nhiều chục cây số, trước năm 1978 đây 

là vùng tử địa, người dân Trung Quốc đến vùng này lính có quyền bắn bỏ. Ngày nay hai bên 

cách nhau bằng một bức tường hay hàng rào kẽm gai, xe cộ hai bên cùng xuôi ngược, có thể vẫy 

tay chào nhau. Nhà cửa thi nhau mọc lên như nấm đầu mùa mưa. Người Thẩm Quyến quan niệm 

“thông lộ, thông tệ thì thông thương”. Ở Thẩm Quyến chúng ta có thể sử dụng ba loại tiền: đô la 

Hongkong, đô la Mỹ và Nhân dân tệ mà không có gì trở ngại. 

Đường sá có hàng không, không lộ, đường nhựa và đường hầm. Không lộ là đường được 

xây dựng trên cao, có những đoạn ta gặp ba đường cùng chạy cùng chiều, chồng lên nhau. Con 

đường mới nhấ là xa lộ Thẩm Quyến – Quảng Châu dài 120km, được đắp cao, không hề có một 

ngã tư băng qua, tám làn xe xuôi ngược cách nhau bằng con lươn. Không có đường cho xe thô 

sơ, xe hai bánh và xe đạp. Xe chạy đường này phải đóng lệ phí, cứ khoảng vài chục km thì có 

một Trạm thu lệ phí, có thể thu nhiều xe cùng một lúc và không quá một phút cho một xe. Thỉnh 

thoảng có một ngả rẽ vào thị trấn, nhà cửa san sát, cao 12-13 tầng và cũng từ ngả rẽ này mới có 

trạm cung cấp xăng hoặc dầu garage sửa xe, rồi nhập vào cùng chiều với xa lộ. Hai bên có 

đường có rào chắn không cho bên ngoài đột nhập và dù là xe đạp hay đi bộ. 

Thẩm Quyến có ba khu giải trí mới xây dựng một cách đại quy mô. Khu thứ nhất – Trung 

Hoa Cẩm Tú, gồm tất cả các kỳ tích của Trung Hoa được thu nhỏ đem về đây: có núi Thái Sơn, 

Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa Viên và Hoàng Hạc Lâu với những câu thơ của Thôi Hiệu trên 

vách. 

“Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 

Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu” 

(Hạc vàng ai cưỡi đi đâu ? 

Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!) 

Bạch Đế Thành, nơi Lưu Bị đã ký thác con côi cho Khổng Minh, nhà thơ Tô Đông Pha 

đời Tống khi đi ngang qua đã viết: 

Miếu Thừa tướng cũng gần đây nhỉ 

Hương khói vua tôi cũng một làn… 
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Cạnh Giang Sơn Cẩm Tú là khu văn hóa các dân tộc Trung Hoa. Từ xa ta đã nghe tiếng 

xập xình giống tiếng cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên Việt Nam. Nhưng càng đi sâu vào 

càng lý thú, mỗi dân tộc chiếm lĩnh một khu: Mông Cổ, Tân Cương, Mãn Châu, Tây Tạng. Khu 

nào cũng có cái hấp dẫn riêng làm ta phải say mê. 

Tôi đến khu văn hóa người Mãn Châu với các cô gái thật đẹp, thật mộc mạc, xô nước và 

nhành cây trên tay vừa múa, vừa rẩy nước, vừa hát. Lời dù không hiểu nhưng cũng đoán được là 

lời chúc phúc, chúc lành đến các du khách và khan giả. Nhưng bất ngờ các cô tạt nước vào khan 

giả, tôi lãnh đủ một xô nước ướt như chuột, tức quá nhưng nụ cười trên môi cô tươi thắm hiền 

hòa dành cho tôi. 

Khu Cửa Sổ Nhìn Ra Thế Giới là kỳ quan trên thế giới được thu nhỏ, như Kim Tự Tháp 

được thu lại khoảng trong vòng nửa mẫu đất. Khải Hoàn Môn, Tòa Bạch Cung, đền 

Angkor…hầu như quốc gia nào cũng có một kỳ tích để vào đây. Nghe nói có Chùa Một Cột của 

Việt Nam nhưng quá nhỏ nằm trong khu vực quá lớn nên tôi không tìm ra được. 

Còn một khu giải trí khác là Vườn thú. Người hướng dẫn viên du lịch nói - Ta đi cho thú 

xem người - Các loài thú được thả tự do ở những khu riêng, người ngồi trong xe cửa kính máy 

lạnh chạy lòng vòng để thú giương mắt nhìn người bị nhốt, còn nó thì tự do. Luật ở đây tuyệt đối 

không cho du khách bước xuống xe. Trước đây du khách được xuống chơi cùng với thú nhưng 

từ khi có một du khách Đài Loan thấy con sư tử ngủ hiền từ dưới gốc cây, ông giương máy ảnh 

bấm đèn, đèn flash lóe sáng, sư tử giật mình thức dậy phóng tới chụp tha vào rừng. Khi toán cứu 

hộ đến thì nó đã ăn mất bộ đồ lòng. Từ đó luật lệ nghiêm ngặt hơn. 

Giá vé vào cổng cho ba nơi khoảng 20 USD. Tôi hỏi tiền đâu mà có thể xây dựng lớn lao 

thế này ? Được đáp: 

- Của nước ngoài cả đấy, chúng tôi chỉ có đất và người. Đường họ thu lệ phí, hết kỳ 

hạn họ giao trả Trung Quốc. Khu vui chơi họ bán vé, chúng tôi thu thuế, hết kỳ hạn họ cũng giao 

trả lại cho chúng tôi. Còn hiện tại thì chúng tôi có thương mại, có du khách, có công ăn việc làm. 

Ở Thẩm Quyến chúng tôi có thị trường tài năng. Cũng giống như Hán Cao Tổ khi vào đất 

Ba Thục đăng bảng chiêu mộ nhân tài. Ai có tài năng gì đến kê khai và tùy khả năng để sắp xếp 

công việc và chức tước. Có 13 điều: Điều 1 - Ai tinh thông binh pháp, thao lược, phong làm đại 

tướng. Điều 13 - Chưởng quản lương tiền thu xuất phải cách dùng làm cấp quân ngũ. Tương tự 

như vậy để các xí nghiệp và cơ quan thu nhận vào làm việc. Không biết có vị nào giống Hàn Tín 

mà nói với Đằng Công - 13 điều tôi đọc hết nhưng còn thiếu phải có “Tài gồm văn võ, học trót 

thế gian, vào tướng văn, ra tướng võ, trăm trận trăm thắng” hay chưa, mà Thẩm Quyến phát triển 

một cách kỳ lạ. 

Tôi nghĩ để phát triển và quy hoạch tốt hơn cho Việt Nam, những vị có trách nhiệm cầm 

tham quan nghiên cứu kỹ lưỡng ở hai thành phố Quảng Châu và Thẩm Quyến vì cùng hoàn cảnh 

đất nước, cùng xã hội chủ nghĩa, cùng đổi mới trươc sau năm, mười năm. 

30/10/1995 
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Quảng Trị và Hội thi Thể thao – Văn nghệ  

Người khuyết tật toàn quốc lần 1 

 
Những ngày cuối tháng tư năm nay, những người khuyết tật của cả nước ùn ùn kéo về 

miền đất khô cằn - Quảng Trị - để tham dự Hội thi Thể thao và Văn nghệ Người khuyết tật do 

Bộ Thương Binh xã hội, Tổng Cục Thể thao và Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Việt Nam 

phối hợp cùng với tỉnh Quảng Trị tổ chức. 

45 đoàn gồm các tỉnh thành và đoàn thể với trên 50 vận động viên, nghệ sĩ người khuyết 

tật cùng lãnh đạo, huấn luyện viên và săn sóc viên. Khách mời gồm các vị lãnh đạo trung ương 

và các tỉnh, số lượng cũng lên đến năm trăm người. Thị xã Đông Hà dường như căng ra. Đường 

phố nhộn nhịp, mọi người hối hả. Các khách sạn, phòng trọ đầy ắp. Tính tất cả các số giường 

của các phòng trọ và khách sạn của Đông Hà chỉ độ khoảng sáu trăm, làm sao đáp ứng đủ cho 

hàng nghìn khách? Trường Sư phạm, doanh trại bộ đội đều được tận dụng. Sở Thương binh Xã 

hội Quảng Trị tung hết chiếu chăn màn cho các nơi mới tạm ổn. Có đều không một người khách 

nào chê trách hay than thở. Ông Trương Sĩ Tiến, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng trị trong ngày đầu hợp 

lãnh đạo các đoàn đã tha thiết: “Đất chúng tôi hẹp, người chúng tôi ít, dân chúng tôi nghèo, tỉnh 

chúng tôi mới tách. Chúng tôi có gắng làm hết sức mình, nhưng còn nhiều thiếu sót, mong quý 

vị lượng thứ.” 

Lời nói chân thành đó đã đi vào lòng mọi người nên mọi sự thiếu sót về sân bãi thi đấu ai 

cũng thông cảm. Có sáu bộ môn thi đấu: Xe lăn đua, Bơi lội, Bắn súng, Quần vợt, Bóng bàn và 

Văn nghệ. Địa điểm thi đấu nào cũng không đủ tiêu chuẩn. Nhất là môn Bơi lội. Ai cũng nghĩ sẽ 

thi đấu ở hồ bơi nhưng khi đến Đông Hà nghe thi ở sông đều hỡi ơi! Đem người khuyết tật mà 

thả xuống sông, liệu có bề gì làm sao cứu? Tôi cùng với Trưởng đoàn tức tốc chạy ra sông Đông 

Hà xem nước chảy bờ xa thế nào. Đến nơi rồi mới thấy yên lòng. Họ đã che chắn căng dây như ở 

trong hồ. Nói chung mọi phương tiện đều yếu chứ không kém. 

11 giờ 30 ngày 28, Hội thi được khai mạc ở quảng trường Nhà văn hóa tỉnh, trung tâm thị 

xã Đông Hà. Trên khan đài A chúng tôi thấy có Ủy uyên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng 

Đạ tướng Đoàn Khuê, Bộ trưởng đặc trách Thanh niên Hà Quang Dự, Thứ trưởng Bộ Thương 

binh xã hội Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Trần Hoàn, Bí thư tỉnh Quảng Trị Nguyễn 

Đức Hoan cùng nhiều vị khách trung ương và địa phương khác”. 

Như cảm thương người khuyết tật, Quảng Trị vào những ngày này không sấm chớp mưa 

nguồn, không gió Lào ù ù thổi, không nắng cháy da người như chúng ta thường nghe mà khí hậu 

mát dịu, khoảng 25
o
C, cây cối xanh tươi. Những vận động viên khuyết tật, người trên xe lăn, kẻ 

chống tó, người quơ gậy tập trung trước cổng trường để nghe, để nhìn quang cảnh trang nghiêm 

của buổi lễ. Tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng với các vũ điệu của ba miền đất nước. Tiếng cồng 

chiêng xôn xang của người cao nguyên và các vụ điệu dân tộc của người phương Bắc. 

42 tấm biển của các đoàn được các cô gái áo trắng Quảng Trị đưa cao lên trước khán đài, 

phía sau là vận động viên. Có đoàn chỉ vỏn vẹn hai người như đoàn Tây Ninh, một vận động 
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viên trên xe lăn và một Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, nhưng vẫn cố gắng 

góp mặt với mọi người. Hai đoàn hùng hậu nhất là Hà Nội 70 người và đoàn TP Hồ Chí Minh. 

Sự hiện diện của hai đoàn này làm cho cuộc thi trở nên hào hứng và hấp dẫn. 

Đoàn TP Hồ Chí Minh với 60 người, gồm lãnh đạo, 13 huấn luyện viên và săn sóc viên, 

một nhà báo và hai phóng viên Đài truyền hình thành phố. Ông Bùi Đức Tráng, Chuyên viên 

Văn xã UBND TP.HCM làm Trưởng đoàn, Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể 

dục Thể thao Quận Tân Bình, Phó Đoàn và tôi Phó Đoàn. 

Với số 41 vận động viên ra đi trên đoạn đường dài 1.200km, biết bao khó khăn có thể sẽ 

xảy ra. Kinh phí chật hẹp, ban đầu chúng tôi định đi bằng xe lửa cho đỡ tốn kém nhưng tàu lửa 

đến Huế phải cắt toa, kéo ra Đông Hà là một điều khó cộng với sự thiếu nhiệt tình của nghành 

đường sắt, chúng tôi đành bỏ cuộc, xoay qua đường hàng không. Xin cám ơn Pacific Airlines 

nhiệt tình giúp đỡ dù khả năng có hạn. Cuối cùng chúng tôi được Việt Nam Airlines giảm 50% 

giá vé với thời gian ngắn nhất bảy ngày để nắm được vé trong tay. Máy bay đến Huế chỉ chở 

được hai người ngồi xe đẩy. Đoàn chúng tôi phải xuống phi trường Đà Nẵng với giấy cam đoan 

chỉ sáu người ngồi xe đẩy lên xuống máy bay. Lòng đầy lo âu, liệu có đi được hết không ? Ai đi, 

ai ở lại, xe lăn 20 chiếc có mang theo được không ? 

Ngày ra sân bay mọi người trống ngực đập thình thịch. Từng toán dìu dắt lên máy bay, 

một người kèm hai ba người. Đầu kia một săn sóc viên với bốn người mù. Có tiếng hô đến bục 

bước lên, đến bục bước xuống. Rồi tất cả đều lọt vào máy bay. Chưa kịp thở ra, có lệnh: “Đoàn 

này số lượng người tàn tật quá qui định, phải bỏ lại một người máy bay mới cất cánh”. Mọi 

người nhìn nhau lo âu. Lệnh của Trưởng đoàn: “Để có thể lên đường được, anh Trần Quý ở lại”. 

Không khí dường như ngạt thở. Huấn luyện viên Đặng Văn Phúc xốc Trần Quý lên vai. Hai cái 

chân cụt của anh như hai củ khoai mì trong túi áo chìa ra ngang hông, họ đã xuống cầu thang 

máy bay. Cơ trưởng, một người ngoại quốc mới tập nói tiếng Việt bỗng lên tiếng: “Thôi cùng 

đi”. Tiếng vỗ tay rào rào. Trưởng đoàn đến bắt tay cảm ơn Cơ trưởng. 

Và chính anh Trần Quý, vào sáng ngày 28, trong cuộc thi đua xe lăn 3km, cũng các vận 

động viên Nguyễn Thanh Tùng, Trần Văn Chính lao về đích. Hai chiếc kế theo đang kèn cựa so 

tài, chênh nhau từng bánh xe, Trần Quý liếc thấy bạn đồng hành là một vận động viên tỉnh 

Quảng Trị, anh chậm ba giây cho người vận động viên của tỉnh đăng cai leo lên trước chiếm giải 

Ba, chấp nhận về thứ tư không có giải. Tôi cho đây là một nét đẹp thể thao -  thi đua, chứ không 

phải với kẻ thủ mà quyết chiến thắng. 

Ở bộ môn Bóng bàn, người lính già chỉ có một chân, Đại tá Nguyễn Sĩ Đổng đấu với một 

thương binh trẻ tuổi cụt tay. Chân nào chạy chân nào đỡ, tay nào cầm vợt tay nào cầm banh. 

Cuộc thi đầy hấp dẫn. Tỉ số 21-19 rồi 21-14 đã nghiêng về phía người lính trẻ. 

Tôi hỏi: - Bác Đổng nghĩ gì khi thua trận này ? 

- Tôi mừng lắm, lớp trẻ đã hơn được lớp già chúng tôi. Tôi mong không chỉ thể thao mà 

cả ở những lãnh vực khác. 

21 giờ đêm 29, hội thi Văn nghệ của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu. Một cô gái 

tiến ra sân khấu trên chiếc xe lăn – Ca sĩ Nguyễn Thị Tuyết Trinh với ca khúc “Bài ca không 
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quên”. Toàn thể hội trường như ngưng đọng. Tiếng hát vừa dứt, hàng đoàn người mang hoa lên 

chất đầy trên xe lăn, người cô chìm trong rừng hoa… 

Ông giám đốc Sở Thương binh Xã hội Quảng Trị sau khi lên tặng hoa cô ca sĩ, đến ôm 

hôn tôi, lời nói như thổn thức: 

- Xin cám ơn các anh chị Thành phố Hồ Chí Minh đã nói thay cho chúng tôi bằng những 

lời ca mà thể thao chúng tôi không nói được. 

Và một lần nữa, đêm 1/5 tại cổ thành Quảng Trị, giữa rừng người trên mảnh đất linh 

thiêng với bao hồn tử sĩ như còn lảng vảng đâu đây trên đầu cây ngọn cỏ, cô ca sĩ này lại cất 

tiếng hát “Bài ca không quên” “…Giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên…” 

Tiếng hát bay lên và tan ra giữa không gian rộng lớn hòa cùng khói hương trầm trên Đài liệt sĩ 

gần bên. Tuyết Trinh vẫn hát, hoa vẫn cứ mang lên chất đầy xe lăn. Cụ già tặng hoa, em bé tặng 

hoa, người chống nạng tặng hoa, người ngồi xe lăn tặng hoa, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa… 

Tiếng ca vừa dứt, những chùm bong bóng mang đèn bay lên như mang cả những lời than 

thở của con người lên vút tận trời cao, để vô vàn tưởng nhớ một thời sống và chết của con người 

trong cuộc chiến.  

Đêm lễ hội bế mạc thật long trọng với bài diễn văn của Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tổ 

chức Hội thi Trương Sĩ Tiến đầy khí khái, hào hùng nhưng khiêm nhường tha   thiết làm mọi 

người đều xúc động. Với giọng đọc rõ, ấm, âm vang đi sâu vào lòng người, đi vòa không gian và 

có lẽ vượt cả thời gian. 

Kết quả của Hội thi tốt đẹp, có đôi điều xì xào về các bộ môn chỉ hai người cùng một đoàn 

mà vẫn được Huy chương Vàng, huy chương Bạc. Nhưng rồi Ban tổ chức cũng kịp thời điều 

chỉnh. Các nghệ sĩ cũng thắc mắc sao phần thưởng quá ít. Giải A chỉ hơn trăm nghìn. Tôi đành 

giải thích: “Nhà nghèo con đông, đứa nào cũng giỏi, cùng chia sẻ với nhau.” 

Kết quả cuộc thi mang lại cho Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 6 huy chương Vàng, 5 huy 

chương Bạc, 5 huy chương Đồng. Văn nghệ một giải A tối cao và một giải B, dẫn đầu cả nước. 

Tiếp theo là đoàn Hà Nội. Môn thi hào hứng nhất là đua xe lăn mà hai đoàn Thành phố Hồ Chí 

Minh và Hà Nội, đã chiếm hết các giải, chỉ còn giải Đồng cho tỉnh đăng cai. 

Sự thành công nào cũng có sự thiếu sót. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ra về trong sự an 

toàn và vui tươi, nhưng chúng tôi không thể nào quên. Trong đêm khai mạc, đoàn chúng tôi đã 

bỏ quên một người mù đứng chông chênh khán đài C. Buổi tối lúc kết thúc, mỗi người một việc, 

người khuyết tật thì đông, người dìu dắt, người săn sóc thì ít. Trên 40 vận động viên và nghệ sĩ 

khuyết tật, Ban chỉ huy, huấn luyện viên, săn sóc viên chỉ được một phần ba, lo không xuể. Ra 

đến xe kiểm lại thấy thiếu một người – Trần Huân – người mù – mà khi xe chạy ngang qua thành 

phố Huế anh nói: “Sao rôi thấy thành phố vắng vẻ quá!” Mọi người đều cười. Hôm nay anh đòi 

lên cho được khán đài cao nhìn quang cảnh để khi mọi người ra về, anh còn ở lại. Chúng tôi trở 

lại tìm anh đang một mình giữa quảng trường. Trưởng đoàn Bùi Đức Tráng hỏi : 

- Ai dắt anh xuống đây ? 

- Dạ, không biết. 

- Bữa khác, có ai dắt đi anh phải hỏi người ta là ai. Họ dắt đi mất có mà chết chúng tôi ! 

Mùa hè Quảng Trị 
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Viết về những người thầy 

 
`Ôi! Thật là đau thương xót xa thay cho những con người chưa một lần được cắp sách đến 

trường để được cung kính nói những lời tha thiết “Dạ thưa thầy, Dạ thưa cô”. 

Lần đầu tiên có một người không phải cha mẹ ta, ông bà ta – xa lạ mà gần gũi, trang 

nghiêm mà đằm thắm dạy dỗ ta. Đó là thầy giáo ta, cô giáo ta. Trao cho ta chìa khóa mở những 

chân trời mới, tìm thấy những châu báu mới của trí tuệ con người, của cuộc sống trên trái đất rẫy 

đầy hạnh phúc và tai họa. 

Ở bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào cũng coi trọng thầy giáo và nghề giáo. Do vậy nhân 

loại mới sáng lập ra ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11 hàng năm. 

Hàng năm cứ tới ngày 20/11, các bậc cha mẹ của học sinh trên khắp hành tinh này đều 

bằng hình thức này hay hình thức khác họp nhau lại để tỏ lòng biêt ơn thầy giáo cô giáo, những 

con người cao quý nhất giữa con người, đã dạy dỗ các thế hệ học trò nên người. 

Tôi xin thay mặt các cha mẹ của học sinh của trường nói lời biết ơn chân thành và sâu sắc 

đến các thầy cô giáo của nhà trường thân yêu của con em chúng tôi và của chính chúng tôi. 

 

THẦY TRẦN SĨ 

Trường Lương Văn Chánh – Phú Yên là trường trung học duy nhất của tỉnh thời chín năm 

kháng chiến chống Pháp. Trường không nằm ở một địa điểm nhất định. Lúc ở Phường Lụa, lúc ở 

Hố Lá, khi ở Chợ Đèo, khi ở Xuân Sơn. Nơi nào bị địch phát hiện, máy bay đến thả bom thì thầy 

trò lại gánh gồng bàn ghế, bản đen, phấn viết dời đi, và rồi cứ thế đi hết nơi này sang nơi khác. 

Có đều đáng nói nhất, đây chính là ngôi trường được những người thầy tài ba và đày nhiệt huyết 

dạy dỗ như thầy Trần Sĩ – Hiệu trưởng, Thầy Bùi Xuân Các – người viết chữ đẹp nhất thời bây 

giờ, là người viết Bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ngòi lá tre mực tím, thầy Võ Hồng – nhà văn, 

thầy Huỳnh Diệu sau làm Hiệu trưởng trường Bồ Đề Tuy Hòa – nên trường đã đào tạo được một 

thế hệ học trò thành đạt Thái Phụng Nê – nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng; Tạ Cả - Thứ trưởng 

Bộ Thương mại; Tiến sĩ Hóa Trần Minh Trí, nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội và nhiều Tổng 

Giám đốc và Giám đốc. 

Tường chỉ tồn tại đến năm 1954 thì giải tán, phần lớn các thầy và trò tập kết ra Bắc. Mãi 

đến 20/11/1991, Thầy trò mới có dịp gặp nhau sau 37 năm xa cách. 

“Tóc thầy đã bạc trắng 

Tóc trò chớm muối tiêu 

Mấy mươi mùa nắng mưa 

Buồn vui trải đã nhiều 

Hôm nay gặp lại trò 

Như mư rào sa mạc 

Còn vui nào hơn đây…” 

(Thầy Võ Văn Tồn) 
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  Thầy Trần Sĩ năm nay đã 86 tuổi, tai đã điếc, mắt đã mờ, học trò con trai con gái quây 

quần bên thầy vẫn ríu ra ríu rít như chim non ngày nào. Tôi, người nhỏ nhất – 48 tuổi – nhân 

chứng cuộc gặp gở của thầy trò trường Lương Văn Chánh. 

Thầy Trần Sĩ: 

- Đứa nào hát tao nghe một bài, bây! 

Có tiếng đáp: 

- Em hát! 

Tôi ngoảnh mặt về phía cuối phòng họp. Một người học trò 70 tuổi đứng lên hát bài Sơn 

Tinh Thủy Tinh. Người học trò của mấy chục năm xưa – của một thời thơ ấu – như Lão Lai Tử 

80 tuổi hát cho cha mẹ mình 100 tuổi nghe để vui lòng. 

Tiếng thầy Sĩ: 

- Con Cúc đâu, hát cho thầy nghe đi! 

Con Cúc là ca sĩ của trường thời đi học. Con Cúc mà thầy nói năm nay mới vừa tròn 62 

tuổi. Học trò Cúc đến ôm thầy và chỏ miệng vào tai thầy hát bài “Ai qua bến Đà Giang”. 

Buổi họp tạm ngưng vì có học trò đến báo tin một bạn đồng môn bị bạo bệnh vừa mới qua 

đời ở tuổi 65 khi đang làm Tổng Giám đốc ở Vũng Tàu. Cả hội trường ai nấy đều rưng rưng 

nước mắt. Riêng thầy Trần Sĩ vẫn ngồi yên như cây đại thụ để đàn chim bay về núp bóng có đủ 

cả vui buồn. Ôi! Tình thầy trò sao mà đẹp thế! 

 

THẦY ĐÔNG HỒ 

 

Người thầy ra đi giữa đám học trò 

Thầy Đông Hồ tên thật là Lâm Tấn Phát, sinh năm1906 tại làng Mỹ Đức, tỉnh Hà Tiên. 

Năm 1969, tuổi già thầy không  đến lớp được nữa, Giáo sư Thanh Lãng, Khoa trưởng Đại học 

Văn Khoa đến nhà và nói với thầy – Sinh viên nó quý tiên sinh lắm, xin tiên sinh hãy đến với 

lớp, với sinh viên. Nếu dĩ lỡ tiên sinh có ra đi âu cũng là số mạng – và thầy đã trở lại bục giảng. 

Thầy lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, ngay cả lúc đọc sách. Đến giảng đường thầy gọi sinh viên là 

học trò con trai, học trò con gái của thầy. Thầy truyền cho môn sinh của thầy những kiến thức về 

văn học, về sử học thầy có cả cái tâm của con người Nho giáo đương đại. 

Và trong một bài giảng nhân  kỉ niệm ngày Hai Bà Trưng: “Nói về Hai Bà Trưng ai cũng 

nói đến thù nhà nợ nước, đánh đuổi quân Tô Định bạo tàn, nhưng không mấy ai nói đến cảnh cô 

lẻ của một người đàn bà không chồng. Ngân Giang nữ sĩ đã nói đến điều đó: 

“Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa 

Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi 

Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá 

Chênh chếch trăng tà bóng lẻ soi” 

Trong sự xúc động tột cùng, thầy đã bị đứt mạch máu não và ra đi giữa đám học trò thân 

yêu của mình vào ngày mồng tám tháng hai năm Kỷ Dậu (25/03/1969). 
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NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN THỊ TỴ 

  

Cô sinh năm Kỷ Tỵ 1930, nếu tính đến nay cô sáu mươi bảy tuổi thì cô đã có 35 năm dành 

cho một ngôi trường qua ba thế hệ - Áo Tím – Gia Long – Minh Khai, kể cả thời gian cô là học 

sinh Áo Tím. Cả cuộc đời cô dành cho ngôi trường xưa cũ này. Trừ hai năm cô phản đối Bộ 

trưởng Giáo dục chế độ cũ về việc mở lớp đêm Gia Long, cô bị cách chức hiệu trưởng. Đến năm 

1975, sau khi thống nhất đất nước, chính quyền Cách mạng mời cô về làm Hiệu trưởng trường 

Gia Long – Minh Khai. Đến năm 1991 cô xin về nghỉ hưu vì tuổi già sức yếu. 

Suốt đời cô dành cho một ngôi trường, cho từng lớp thế hệ học sinh. Một nhà văn đã viết 

về cô có đoạn: “Cô giáo Trần Thị Tỵ là một nhà giáo nghiêm khắc. Cô nghiêm khắc với học 

sinh, nghiêm khắc với bạn đồng nghiệp và nghiêm khắc với chính bản than mình. Lắm lúc vì  

học sinh cô đã quên đi gánh nặng cuộc sống kinh tế đè nặng trên đôi vai đơn côi của nhà 

giáo ưu tú này và cả trên đôi vai gầy guộc của các đồng nghiệp”. 

Cô Khưu Quỳnh Hương, người học trò năm xưa và giờ là đồng nghiệp của cô đã nói trong 

ngày cô về hưu: “Tôi vào trường Gia Long năm 10 tuổi, lớp Đệ thất. Cô giáo hướng dẫn đầu 

tiên của tôi là cô Trần Thị Tỵ, người thầy đã dạy cho tôi nhân cách của một con người. Để 

sau đó khi tốt nghiệp Đại học Sư Phạm tôi trở về lại trường thành đồng nghiệp với cô, cô lại 

dạy cho tôi tư cách và lương tâm của một nhà giáo mà suốt ba mươi năm qua tôi luôn luôn 

canh cánh bên long phải làm tròn chức năng của một con người, một nhà giáo. Hôm nay tôi 

được về hưu, tôi rất mừng vì đã làm tròn trách nhiệm của mình, không xấu hổ trước mặt cô 

giáo dạy mình năm xưa. Xin chào cô, xin chào các bạn đồng nghiệp, xin chào các em, xin 

chào tất cả!”. 

  

THẦY TRẦN QUÝ 

 

Tôi về làng cũ, thăm lại ngôi trường xưa và thăm lại người thầy cũ của tôi 45 năm trước. 

Thầy đã già, trông hom hem lắm vì thầy đang bệnh. Trong câu chuyện lan man về những ngày 

xưa cũ, Thầy móc trong bóp của Thầy đưa cho tôi một lá thư. “Thư của thầy tao!”, thầy Bùi 

Xuân Các mới gởi cho thầy. Thầy tôi lấy làm hãnh diện vì vừa nhận được thư của thầy cũ. Học  

trò đã trên 75 tuổi, ông thầy giáo chắc không dưới 80, thế mà vẫn thầy thầy trò trò đầm ấm như 

ngày nào, lúc còn thơ dại. Đọc thư chữ thầy Bùi Xuân Các vẫn rắn rỏi, đẹp đúng cách của người 

viết chữ đẹp nhất Việt Nam, người viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập bằng mực tím bút lá tre để 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cầm đọc ngày 2 tháng 9 năm1945 ở Quảng trường Ba Đình. Đọc xong, 

tôi xếp thư gửi thầy. Thế mà chỉ trong vài phút, người thầy già đã để lẫn lộn đâu đó. Rồi thầy cứ 

đòi tôi: “Sao mày lấy thư của thầy tao?” Tôi biết thầy đã yếu, mà cái thầy yêu là lá thư của thầy 

mình nên thầy chỉ nhớ đến cái thư đó thôi. 

Tôi đưa thầy một phong thư và nói với thầy, em gửi thầy mấy trăm ngàn thầy mua thuốc, 

thế mà thầy lại bảo: 
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- Thư thầy tao đây mà mày nói không lấy. 

Mới đây tôi có nhận được thư của thầy Quý - thầy cho biết bây giờ thầy đã già yếu lắm, 

thầy có thằng con trai mới đậu đại học, mà thầy thì khó khăn nên nhờ tôi lo giùm cho con thầy 

ăn học, nhưng tôi chực nhớ ngày nhỏ còn đi học, thầy Quý đánh dữ lắm. Không thuộc bài, hoang 

nghịch là roi mây vào đít. Và ngày nay, tôi làm nên một chút sự nghiệp, tôi nên người thì trong 

đó một phần nhờ những lằn rôi của thầy. Nên tôi không từ chối việc giúp đỡ con thầy. 

 

THẦY CÔ ĐẶNG TẤN HÀM 

 

Sau 30 năm, người học trò đã thành danh trở về thăm người thầy đầu đời của mình, nhưng 

cô đã thành người thiên cổ. Cô Diệu đã đi về miền miên viễn. Người học trò tóc đã điểm bạc quỳ 

trước mộ mà khóc. Ngày nay con nên người là nhờ cô, nếu không có cô liệu con có đủ chữ viết 

một lá thư thăm hỏi người thân không ? Ngày xưa khi đến tuổi đi học, lũ nhỏ chúng con láo ngáo 

với sách vở, với trường lớp, chính cô là người đến từng nhà nói với mẹ cha cho chúng con đến 

lớp. Trong số những đứa trẻ chân trần, cày sâu quốc bẫm đó, con may mắn hơn - ở cạnh nhà cô 

để được thầy cô bao cho từng quyển tập, viết cho con từng cái nhãn và cũng là lần đầu tiên con 

thấy tên mình viết lên giấy dù chưa biết đọc, chưa hề biết viết chữ a đầu đời. 

Và cũng chính thầy cô đã cho con một ý thức thế nào là học. Để rồi từ lớp một đến lúc 

ngồi vào giảng đường đại học không lúc nào con không nhớ đến những khuyên nhủ của thầy cô 

lúc ban đầu. 

Bây giờ trở về thăm cô, cô đã ra đi, nhà thầy Đặng Tấn Hàm cũng vẫn còn một lớp học. 

Lớp học của thầy giáo già về hưu sau 35 năm đứng lớp. Bây giờ có một lớp học tại nhà thầy dạy 

cho những học trò quanh xóm nghèo khó không đến trường được. Thầy cũng đến từng nhà 

khuyên nhủ từng em đến lớp để thầy dạy cho cái chữ cái nghĩa mà không phải đóng tiền đóng 

bạc gì. 

Ngày 20/11/1997, tôi viết những dòng chữ này như một nén hương cho cô giáo tôi ngày 

xưa và cho tất cả người thầy của tôi đã ra người thiên cổ. 
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Đầu tư có hiệu quả cho giáo dục 

 
I.Nói đến giáo dục, trước hết phải nói đến việc dạy học. Từ lọt lòng, tuổi ấu thơ cha mẹ là 

người thầy đầu tiên. Bên cạnh đó để ta hình thành một nhân cách tốt đẹp, một hệ thống tri thức 

toàn diện, có vai trò hết sức quan trọng của người thầy giáo trong nhà trường. 

Mỗi một lời thầy giảng, mỗi dòng phấn trắng thầy viết trên bảng đen là những dòng ánh 

sáng văn minh nhân loại soi rọi vào tâm hồn thơ trẻ. 

Thế nhưng, ở nước ta mấy chục năm qua, đời sống người thầy vô cùng cơ cực. Bao nhiêu 

nhà giáo phải bỏ nghề vì miếng cơm manh áo đọa đầy.  

Bởi vậy việc Nhà nước chăm lo cho đời sống nhà giáo, tăng lương cho nghành giáo dục là 

chuyện cấp bách trong chương trình Giáo dục là quốc sách trong công cuộc đổi mới.  

Muốn  có nền giáo dục phát triển ngang tầm thời hiện đại, việc vô cùng hệ trọng là củng 

cố hoàn thiện đội ngũ nhà giáo hiện có và đào tạo những nhà giáo mới. Cần cấp học bổng cao 

cho các giáo sinh sư phạm, để thu hút các sinh viên giỏi vào học và sẽ trở thành các nhà giáo 

giỏi. 

Trong các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm cần tuyển chọn những vị giáo 

sư, giảng viên có uy tín về tri thức, đạo đức và nhiều kinh nghiệm dạy học. Nên thường xuyên 

đưa các giáo sư, các giảng viên của các trường Sư phạm đi tham quan, tu nghiệp, học hỏi tri thức 

và kinh nghiệm giảng dạy ở các nước có nền giáo dục phát triển để nâng cao hiệu suất đào tạo tại 

các trường sư phạm nước nhà. 

II. Môn công dân giáo dục nhiều năm qua đã thiếu vắng trong chương trình giáo dục từ sơ 

cấp cho tới bậc đại học. Và điều đó đã để lại những hậu quả đáng buồn, đáng đau xót  cho gia 

đình và học đường, đã gây ra nhiều tác hại trong xã hội làm cho các bậc  phụ huynh không yên 

lòng khi con em đến trường. 

Ở hệ phổ thông trung học nên phân ban rõ ràng. Các môn học phải được tính điểm theo hệ 

số. Hai năm cuối của hệ phổ thông nên định hướng nghành tùy theo sở thích của học sinh. 

Hai vấn đề them chốt làm chìa  khóa mở kiến thức là vi tính và ngoại ngữ. Để cho học 

sinh nắm bắt và theo kịp khoa học kỹ thuật của nhân loại phải phổ cập hóa hai môn học nói trên 

vào chương trình giáo dục quốc gia. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nên sớm có quy chế cho học sinh đi du học nước ngoài, nhất là ở 

các vùng Đông Nam Á để học hỏi tri thức, kinh nghiệm sống và làm việc. Đừng sợ học sinh du 

học rồi không trở về vì nguyên do sẽ có một số du học sinh ở lại nước ngoài. Nhưng không sao, 

ở Trung Quốc hàng trăm hàng ngàn người đi du học ở Mỹ chỉ có mươi ngàn người trở về, mà họ 

vẫn ào ạt cho đi du học. 

Đang trên đà phát triển, trong vòng mười năm nữa, Việt Nam ta sẽ đuổi kịp các con rồng 

Châu Á thì những du học sinh ở lại, cả những nhà tri thức lớn gốc Việt sẽ dắt nhau về xây dựng 

quê hương. Họ sẽ là những chuyên gia lành nghề trên các lĩnh vực công nghiệp hiện đại. Số tri 

thức không về nước, họ sẽ là kiều dân nước ngoài, sẽ giúp đỡ người Việt Nam sang sau, gởi 
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ngoại tệ về cho gia đình, họ sẽ về thăm quê hương mang theo cả kiến thức và tiền bạc. Con 

người bao giờ cũng luôn hướng về cội rễ. 

Điều đáng lo âu là lâu nay chúng ta đã đào tạo, đưa vào sử dụng trong bộ máy xã hội, kinh 

tế, giáo dục, văn hóa…một số cán bộ, công nhân, viên chức thờ ơ với công việc, thiếu sự hăng 

say, đam mê trong nghề nghiệp. Cần đào tạo lớp người dám sống dám chết với nghề nghiệp, với 

công việc mình đã chọn.  

III. Muốn dạy tốt, học tốt phải có trường tốt. Trong các dự án xây dựng đô thị không thấy 

đề cập đến việc phát triển và xây dựng trường học. Lâu nay dư luận đã lên tiếng về nhiều chuyện 

các trường học bị bỏ quên, mà các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, khu vui chơi mọc 

lên như nấm. 

Việc tu sửa trường cũ, xây dựng trường mới là một vấn đề hết sức quan trọng đồng bộ với 

việc dạy và học. Cần giải tỏa những ngôi trường bị chiếm đoạt để sử dụng vào những mục đích 

khác. Cơ sở  3 của trường Đại học Tổng hợp ở Thủ Đức là một vị thế rất đẹp với một trường đại 

học, nghe đâu Bộ chủ quản định nhường lại cho một cơ quan khác. Không nên làm điều đó. 

Đời sống của học sinh, sinh viên trong ký túc xá cũng cần được lãnh đạo trường quan tâm. 

Ở những đô thị lớn, ta nên mở các trường riêng dành cho con em người nước ngoài vào 

đầu tư hoặc làm chuyên gia ở nước ta. Chúng ta sẽ thu được ngoại tệ mạnh và học nhiều tri thức 

về các mặt, trong đó có cả kinh nghiệm giáo dục tiên tiến. 

IV. Hội phụ huynh học sinh phải tập hợp những bậc cha mẹ tích cực tham gia hoạt động 

của nhà trường. 

Hội sẽ là cầu nối giữa nhà trường và các công ty, xí nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và 

ngoài nước để hỗ trợ học bổng cho các học sinh giỏi và đưa những học sinh giỏi đi du học rồi trở 

về làm việc chính nơi đó.  

Việc huy động cha mẹ học sinh đóng góp tiền bạc, vật chất vào Quỹ của Hội là điều cần 

thiết. Quỹ đó dùng vào việc chi phí giao tiếp lễ nghi giữa gia đình và nhà trường. Đồng thời Quỹ 

cũng đã giúp đỡ cho các học sinh nghèo,ngoan và giỏi. 

Nhà nước công bố chương trình Giáo dục là Quốc sách, một thời đại mới của một nền 

giáo dục Việt Nam đang mở. 

                                              NGUYỄN TIẾN TOÀN 

Chủ tịch Hội PHHS trường Lê Hồng Phong TPHCM 

(In trong Giáo dục và Thời đại số 52 ra ngày 18/12/1992) 
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Du học tự túc ở Canada 
  

Chỉ thị số 270 ngày 23/07/1002 của Thủ tướng Chính phủ về việc du học tự túc và gởi 

công dân Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài trong tình hình mới, nhất quán với lời phát biểu của 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Chính phủ không đủ điều kiện cấp phát 

học bổng cho học sinh, sinh viên đi du học nước ngoài. Gia đình nào có điều kiện cho con em đi 

du học tự túc ở nước ngoài thì Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện thuận lợi và lo thủ tục cho 

các em đi học.” 

Gần hai năm qua, chúng ta đã có 110 sinh viên, học sinh Việt Nam sang học tại các trường 

Cao đẳng và Đại học ở Canada và 70 du học sinh đang học ở Úc. Khối tư bản cũng chỉ mới có 

hai quốc gia Úc và Canada chính thức nhận du học sinh của Việt Nam. Còn một số nước khác 

Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc chỉ nhận một số ít nghiên cứu sinh do chính họ đài thọ. 

Riêng Hoa Kỳ, mặc dù đã giảm cấm vận, nhiều phái đoàn của nhiều trường sang Việt 

Nam chiêu sinh, thật cũng có, giả cũng có và lừa đảo cũng nhiều, nhưng phía Việt Nam chưa trả 

lời và yêu cầu họ trở về làm việc lại với Chính phủ Mỹ xem có cho du học sinh nhập cảnh hay 

không. Gần đây, một công văn mới nhất vào tháng 04/1994 của một trường đại học gửi sang 

Việt Nam trả lời rằng: “Chính phủ Mỹ chưa chấp nhận cho du học sinh Việt Nam nhập cảnh 

Mỹ.” 

Hiện tại chính thức có hai cơ quan lo về thủ tục cho du học sinh tự túc là: Trung tâm Hợp 

tác Chuyên gia và Khoa học Kỹ thuật nước ngoài và Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Văn phòng 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Văn phòng và ông 

Nguyễn Hữu Mỹ, chuyên viên cấp cao Quan hệ Quốc tế làm đại diện, ở số 3 Công trường Quốc 

tế (Hồ Con Rùa), Quận 3, TPHCM - phụ trách toàn phía Nam - mới đúng chức năng hướng dẫn 

và hoàn tất thủ tục cho các sinh viên, học sinh đi du học tự túc ở nước ngoài.  

Bài này tôi chỉ xin nói về du học sinh Việt Nam ở Canada. 

* * * 

Có nhiều trường ở Canada quan hệ với Việt Nam để chiêu sinh. Nhưng chỉ có một số 

trường đã được sứ quán Việt Nam ở Canada nghiên cứu về chất lượng giáo dục và uy tín để chấp 

nhận như: Cambridge International College of Canada, Park Business College hoặc Toronto 

School of Business… 

Tức là thủ tục của các du học sinh được thực hiện bởi các trường trên. Năm học đầu tiên, 

các du học sinh phải học ở trường đã nhận vào học. Sau đó, tùy vào khả năng và điều kiện, các 

em có thể theo học ở bất cứ trường học nào thích hợp. 

Việc đầu tiên là phải có 8.000 USD đóng vào ngân hàng Ngoại thương do chính du học 

sinh đứng tên. Số tiền này gồm có: học phí tám tháng cho năm học đầu là 5.500 USD, tiền vé 

máy bay lượt về 950 USD. Luật của Canada bắt buộc các du học sinh và khách du lịch phải có 

tiền vé máy bay lượt về mới được cấp visa nhập cảnh, để loại trừ những trường hợp gây rối buộc 

phải trở về nước. Tiền ăn ở cho hai tháng đầu tiên mới qua 850 USD và một số tiền thủ tục khác 
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mà sau hai tháng ổn định, người chịu trách nhiệm của Chương trình Du học sinh tự túc ở Canada 

là ông Nguyễn Công Hoan sẽ trả lại khoảng 650 USD. 

Sinh viên, học sinh có tuổi từ 17 đến 30, còn đang học liên tục, thấp nhất là từ lớp 11 đều 

được chấp nhận cho đi du học. Sau khi nộp đơn, phải mất từ sáu đến tám tháng mới hoàn tất thủ 

tục, từ việt phỏng vấn, khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, được cấp hộ chiếu cho đến lúc có visa. 

Khi nhận visa, các em phải chuẩn bị thêm 950 USD tiền vé máy bay cho lượt đi, chờ đăng kí 

chuyến bay và sắp xếp hành lý để lên đường. 

Vấn đề lý lịch không đặt nặng cho các du học sinh đi Canada. Tuy nhiên, khi được phái 

đoàn phỏng vấn, yếu tố cần thiết để được chấp nhận là xem gia đình có đủ khả năng để nuôi con 

mình ăn học đến nơi đến chốn hay không. 

Về trình độ, tất cả các học sinh Việt Nam dù ở trình độ nào sang Canada đều phải thi vào 

lớp 13, tức dự bị đại học. Em nào yếu thì khó vào được lớp này, mà phải học lại để lấy cho đủ 

điểm. Tùy theo trình độ của mỗi người mà học được lớp thấp hay cao, từ lớp căn bản cho tới lớp 

12. Mà học như vậy thì rất tốn tiền, cứ mỗi lớp đều phải đóng 950 đô-la Canada (khoảng 700 

USD). 

Có sáu môn học ở lớp 13 này, môn Toán là môn dễ học, còn khó nhất là môn tiếng Anh. 

Lớp này rất quan trọng vì sau khi học, kết quả phải nộp vào trường Đại Học mình chọn cộng với 

điểm TOEFL mà du học sinh sẽ thi ở Trung tâm TOEFL Toronto cộng với điểm test riêng của 

trường đại học đó và đợi xem kết quả trường sẽ xét vào học.  

Học phí đại học ở đây từ 6.000 - 7.000 đô la/năm, cộng với tiền ăn ở 300 đô la/tháng, như 

vậy mất khoảng 10.000 đô la Canada/năm, tương đương 7.200 USD cho một du học sinh, còn 

dân bản xứ chỉ tốn khoảng 2.400 USD/năm. Mà vào đại học cũng không phải là chuyện dễ. Nếu 

ai không vào được đại học thì học College (Cao đẳng). Sau khi năm học College được tính bằng 

một năm đại học, muốn lên đại học thì xin và có thể xét vào học năm thứ 2. 

Mới đây, em Trần Ngọc Quang trong đoàn du học sinh Việt Nam, vừa qua kỳ thi cuối 

năm học đầu tiên em đã đạt 99 điểm Toán, 96 điểm Vi tính được trao tặng hai Cúp Vàng và số 

tiền 3.000 đô la. 

Vấn đề học ở trường Cambridge International of Canada là một vấn đề nghiêm túc. Nhà 

trường rất quan tâm đến việc học của các học sinh. Vừa rồi có một số phụ huynh nhận được thư 

do chính tay Hiệu trưởng viết, thông báo cho gia đình học sinh biết về trình độ, khả năng và 

hạnh kiểm của con em mình. Đó là một điều đáng mừng cho chúng ta, còn điều đáng lo của 

chúng ta chính là vấn đề học phí.  

Như vậy để đưa một du học sinh đi du học tự túc ở Canada, ngoài khả năng tài chính của 

cha mẹ, phần lớn các em đều có họ hàng, quyến thuộc ở nước ngoài hỗ trợ thêm tiền ăn hoặc 

tiền học. 

Đời sống của các du học sinh: du học sinh khi bước sang nước ngoài, ngoài chuyện học 

em nào cũng muốn tìm một việc làm để kiếm thêm tiền như rửa chén, quét nhà, giữ em, cắt cỏ… 

nhưng ở Canada tìm việc làm thêm rất khó. Báo chí quảng cáo đủ mọi dịch vụ chứ không quảng 

cáo tìm người như ở Việt Nam. Lương công nhân ở đây được quy định tối thiểu là 6,75 đô/giờ. 

Nhưng có việc đến 4 đến 5 đô/giờ để làm cũng là may rồi.  
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Có em mới qua cũng ngấp nghé nhiều nơi như nhà hàng, quán ăn của người Tàu, người 

Việt, nhưng đến nơi nào cũng bị từ chối vì thiếu người giới thiệu. Duy chỉ có một nghề dễ có 

tiền và cần rất nhiều người, đó là nghề “bắt trùn”, rất cực vì phải làm từ 6 giờ sáng, và cứ lom 

khom như cấy. Sinh viên Việt Nam thấy trùn đã sợ đừng nói gì đến bắt, nó to bằng con lãi đũa 

và đỏ hoét, mà phải bắt được chục lon, người mới bắt một đêm chỉ bắt được một hai lon, mỗi lon 

500 con giá 13 đô. Người ta bắt trùn để xuất khẩu, dùng làm các loại thực phẩm, dược phẩm. 

Canada là một nước công nghiệp lớn, có 12 bang, thuộc khối Liên hiệp Anh, đứng đầu là 

Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Ở Canada có ông Toàn quyền thay mặt Nữ Hoàng cai trị, nhưng 

đứng đầu vẫn là Thủ tướng. 

Người dân Canada có ý thức kỷ luật rất cao. Cái gì thuộc về công cộng thì họ hết sức giữ 

gìn và chấp hành tốt. Ở đây đường xá, xe cộ nhiều không biết đâu mà lần, người mới qua đi lạc 

như chơi. Hệ thống giao thông công cộng rất hiện đại, nhanh chóng và dễ dàng, gồm 3 loại: xe 

bus, xe điện và subway (tàu điện ngầm). Cả một xe bus to đùng đông nghẹt khách mà chỉ có một 

ông tài xế, mọi người lần lượt lên xe đi ngang qua chỗ ổng đưa tiền hoặc đưa vé. Đặc biệt là vé 

của xe bus và subway chung, chỉ cần mua một vé giá 1,5 đô thì được lên xe bus, xuống subway 

rồi lại lên xe buýt đi một vòng, với điều kiện là chỉ đi tới chứ không được đi ngược lại. 

Sinh viên Việt Nam qua đây mỗi tháng đi học mất khoảng 52 đô tiền xe buýt. Từ nhà đến 

trường mất một tiếng đồng hồ. Mỗi sáng thức dậy lúc 6 giờ, vệ sinh, ăn sáng và ra khỏi nhà lúc 7 

giờ 30. Đi học phải mang theo bánh mì, sandwich để ăn trưa ở trường, 4 giờ 30 chiều tan học. 

Qua đây cái gì cũng sợ tốn tiền nên tính kỹ lắm, phải mua bảo hiểm sức khỏe 306 đô/6 

tháng để có bệnh hoạn người ta lo. Nếu là dân ở đây thì nhà nước lo, còn mình mới qua chưa có 

bảo hiểm mà bất thình lình bị bệnh thì mất vài ngàn đô. 

Thức ăn tương đối rẻ, rẻ nhất là Coca, một thùng 24 lon chỉ có 27.000 đồng Việt Nam, tức 

một lon chỉ hơn 1.000 đồng Việt Nam nên ai mới qua cũng uống dữ lắm, sau mới sợ. Ngay chỗ 

bán Coca dựng một tấm bảng to tổ tướng: “Nếu anh uống một lúc 24 lon Coca anh sẽ phải đi cấp 

cứu ngay lập tức”. Đồ ăn cái gì cũng làm sẵn, muốn nấu chè rất dễ, đậu xanh đã đãi vỏ sạch sẽ 

sấy khô cho vào bao, nước cốt dừa vắt sẵn đóng vào lon. Chỉ việc mua về là bỏ vào nấu ngay. 

Bên này nhiều nhất là nhà băng. Đi đâu cũng thấy nhà băng và máy rút tiền. Người ta 

không bao giờ cầm nhiều tiền và mỗi người đều có một cách xài tiền riêng, bằng séc, bằng thẻ 

tín dụng hoặc thẻ rút tiền. Sinh viên mới qua, đứa nào cũng mang theo vài ngàn đô sẽ gởi hết 

vào nhà băng và được cấp thẻ rút tiền. Với thẻ này người cầm thẻ chỉ việc sử dụng số hiệu riêng 

của thẻ mình, đưa vào máy ấn mã số và ấn đúng số tiền mình muốn rút thì tiền trong máy sẽ 

chạy ra. 

Ở Canada đời sống an ninh tốt hơn nhiều so với Mỹ. Dân quậy cũng có nhưng thường tập 

trung ở khu riêng, không nhiều. Thỉnh thoảng ngoài đường cũng gặp vài tên để tóc bờm ngựa, 

nhuộm xanh đỏ, mình xăm đầy, từ đầu đến chân xích xiềng kêu lỏng xoảng, trông rất kinh dị. 

Đặt chân đến một nước văn minh, nhìn thấy biết bao nhiêu cái hay cái lạ ở xứ người, 

nhưng các em vẫn không sao quên đươc nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Đây là những dòng thư 

mới nhất của con gái tôi, Nguyễn Thục Hoán từ Canada gởi về cho gia đình. 
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Toronto ngày 30/6/94 

Ba mẹ thương nhớ, 

… Ngày ra đi trên chuyến bay Airbus, nhìn lại Việt Nam lần cuối, tròng lòng dâng lên 

một niềm thương nhớ vô cùng, tự nhiên nước mắt trào ra, đứa nào cũng khóc tơi tả. Tụi con 

ra đi đứa nào cũng mang trong lòng một hoài bão lớn, sang nước ngoài để tìm học những cái 

gì hay nhất, tốt nhất mai sau trở về đem cái sở học của mình ra giúp gia đình, giúp người, 

giúp nước, nhưng nỗi nhớ nhà vẫn không nguôi… 

Sài Gòn tháng 7 năm 1994 
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Nói chuyện về tập truyện 

Con mèo của Foujita 
  

LTS: Nhà văn Nguyễn Quang Sáng vừa mới được Hội Nhà văn Việt Nam tặng Giải 

thưởng Văn học năm 1992. Tạp chí Toàn Cảnh phỏng vấn bạn đọc Nguyễn Tiến Toàn. 

PV: Thưa anh, là một nhà doanh nghiệp chắc anh ít có thời gian đọc sách ? Anh có 

đọc tác phẩm “Con mèo của Foujita” của Nguyễn Quang Sáng không ? 

NTT: Thưa có. Những tác phẩm văn học viết sau năm 1975 ít nhiều tôi đều đọc. Nhất là 

sách của Nguyễn Quang Sáng viết rất gần đời sống của người dân Nam Bộ. Từ Bàn thờ tổ của 

một cô đào, Dòng sông thơ ấu, Tôi thích làm vua…và mới đây là Con Mèo của Foujita tôi đã 

đọc từ khi còn đăng ở các báo. 

PV: Lý do nào anh đọc nhiều tác phẩm của Nhà văn N.Q.S ? 

NTT: Đơn giản thôi, tôi có quen với Nhà văn N.Q.S., điều đầu tiên là bài nào, truyện nào 

của bạn bè có đăng trên báo là tôi tìm đọc. Tôi độc mà cảm nhận được và thích thú thì đọc tiếp. 

Còn dù quen biết bạn bè mà khi đọc đầu óc không cảm nhận được cũng đành chịu, dù có cố 

gắng đến đâu cũng không thể ráng được. 

PV: Với tác phẩm Con Mèo của Foujita anh nhận thấy thế nào ? 

NTT: Với Nhà văn N.Q.S. tác phẩm nào cũng gây cho tôi một xúc động mạnh gây cho tôi 

một ấn tượng sâu sắc. Như Con chim quên tiếng hót, Người đàn bà đức hạnh, và nhất là truyện 

ngắn bài Bài học tuổi thơ với đề luận văn cô giáo cho học trò làm “Em hãy tả một buổi làm việc 

ban đêm của Ba em.”  Người học trò không có cha để bài làm văn giấy trắng, cô giáo cho không 

điểm. Đoạn cuối Nhà văn N.Q.S. viết: “Chuyện của đứa học trò bị bài văn không điểm đã để lại 

trong tôi một nỗi đau, em bị không điểm nhưng với tôi – người viết văn – là một bài học, bài học 

trung thực. Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt, giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy 

trắng tôi xin để trang giấy trắng trung thực lên bàn viết…” đã làm tôi xúc động và đọc lại nhiều 

lần, để có thể nói trên đời có một độc giả thuộc lòng một truyện ngắn – đó là tôi – và có một Nhà 

văn viết truyện ngắn để độc giả thuộc lòng -  đó là Nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 

Và một yếu tố mà tôi thích đọc truyện của Nhà văn Nguyễn Quang Sáng là giai đoạn này 

ông viết rất ngắn, rất cô đọng mà tôi là nhà công nghiệp nên thích cái gì rất ngắn, rất cô đọng, đi 

thẳng vào câu chuyện, đi thẳng vào đề tài, không rườm rà lượn quanh để đi đến một kết luận gọn 

như trong truyện ngắn “Con chim quên tiếng hót”. 
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Hạnh phúc trong suy nghĩ của tôi 
 

Ngay ngày cưới, trước bàn thờ tổ tiên và quan viên hai họ, người con trai đeo vào ngón 

tay áp út người con gái chiếc nhẫn và cô gái cũng làm như thế. Tiếng vỗ tay chúc mừng, họ đã 

thành vợ chồng, hai tiếng vợ chồng thiêng liêng sẽ đi với họ mãi mãi. 

Chỉ có một điều sau đó họ có thể quên rằng, họ đã thề nguyền sẽ nhẫn nhịn để sống với 

nhau suốt đời. Trong chúng ta ai cũng có điều bất đồng, huống hồ một người Nam và một người 

Nữ - vừa đối nghịch lại cũng vừa hỗ tương cho nhau – nên vợ chồng muốn có hạnh phúc, điều 

đầu tiên là phải chịu đựng cái khác biệt của nhau. Điều gì không đáng thì không nên cãi nhau. 

Vợ nhịn chồng, chồng nhịn vợ, nhưng lẽ phải vẫn trên hết, cái đúng vẫn trên hết. Nếu gặp phải 

việc không thể khẳng định ai đúng ai sai thì vợ phải nghe chồng, con phải nghe cha, em phải 

nghe anh và nhân viên phải nghe thủ trưởng. 

Vợ chồng muốn sống hạnh phúc là phải biết tha thứ, phải biết bỏ qua những việc nhỏ 

không đáng, nhưng nếu có sai lớn hoặc nếu có mầm mống nghiêm trọng như phần chia tiền bạc, 

tình yêu, trách nhiệm là phải cương quyết để ngăn chặn thì mới giữ vững được mái ấm gia đình. 

Tôi may mắn có được người vợ đảm đang, hiền thục, giỏi chịu đựng và biết làm ngơ trước 

một vết son trên áo, hay một mùi nước hoa lạ. Nhưng chỉ một lần thôi nhé ! Tôi cũng xin thưa là 

tôi không dám hứa với vợ tôi điều gì, chỉ có một điều tôi dám hứa là tôi chỉ làm chồng một 

người đàn bà là vợ tôi đây, còn tất cả đều bỏ hết ngoài cửa khi bước vào nhà, để làm tròn trách 

nhiệm người chồng, người cha và người chủ gia đình. 

Muốn có hạnh phúc, người vợ phải biết yêu thương những gì chồng yêu và ngược lại – 

như cha mẹ, bà con, dòng họ, bạn bè, quê hương, xứ sở -  tất nhiên trừ người yêu của chồng hay 

của vợ. Vợ tôi thì thương cả những người đàn bà đã đi qua đời tôi, vì một thời họ đã chăm sóc 

cho tôi, đã giúp tôi lúc ốm đau, tai họa, để tôi còn nguyên vẹn đến ngày nay. 

Vợ chồng phải biết giúp nhau trong cuộc sống, chia sẻ những khó khăn, lo âu và buồn đau 

của nhau. Chồng sẵn sang làm phụ tá cho vợ ở lãnh vực chuyên môn, hay vấn đề riêng của vợ và 

ngược lại. Phải biết học hỏi và truyền đạt cho nhau về kiến thức, để đừng quá chênh lệch nhau, 

thì mới có thể “phu xưởng phụ tùy” được. 

Tôi có viết một bảng đỏ chữ mạ vàng “Lời Nguyền Trăm Năm” cho những đôi vợ chồng 

trẻ đọc trong ngày cưới, trước bàn thờ tổ tiên và hai họ, mà đó cũng là lời thề nguyền của chính 

chúng tôi: 

 Vợ chồng lấy nhau để yêu thương nhau suốt đời 

 Cùng chung hưởng lúc giàu sang, chia sẻ nhau lúc nghèo khó. 

 Cùng chung hưởng hạnh phúc thời son trẻ khỏe mạnh -  đùm bọc nhau lúc ốm 

đau – dìu dắt nhau khi già yếu. 

 Dù sau này có tật nguyền ươn yếu cũng là chồng (vợ) tôi. 

 Dù sau này có giàu sang phú quý cũng là chồng (vợ) tôi. 

 Tôi xin xem cha mẹ, dòng họ, bạn bè của chồng (vợ) là của chính mình. 

 Tôi xin giữ những điều thầm kín riêng tư của chồng (vợ) tôi. 
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 Chúng tôi thề nguyền thủy chung và yêu thương nhau suốt đời. 

* * * 

Những đứa con là sợ dây nối, là chất keo dính kết của vợ chồng chúng tôi, là tương lai, 

hạnh phúc, sự nghiệp của chúng tôi. 

Hồi mới yêu nhau, vợ tôi mười sáu tuổi, tôi nói mai mốt em sẽ là vợ anh và sẽ làm phụ tá 

cho anh. Lời nói thì đùa, không ngờ mười lăm năm sau thành sự thật, và vợ tôi đã hoàn thành 

xuất sắc vai trò phụ tá tôi trong nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Kiến Tường sản xuất xe lăn tay. 

* * * 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường hỏi vợ tôi: 

- Chị có yêu anh không ? Vì lý do gì và vì những đức tính nào ? 

- Yêu lắm ! Anh ấy là một người đàn ông có bản lĩnh và không ích kỷ. Tôi yêu cái chất 

đàn ông ấy, cả những cái xấu như độc đoán, thực và thô. Anh có những cá tính mạnh mẽ ở cả 

tinh thần và thể lực. 

 Cương quyết với cái đúng, biết xúc cảm trước cái đẹp, biết xúc động trước nỗi đau 

và biết chia sẻ nỗi đau đó với mọi người. 

 Độc đoán trong công việc làm nhưng cũng biết tham khảo nhiều ý kiến, nhất là ý kiến 

tôi. 

 Nóng nảy nhưng dễ nguội. 

 Ăn to mà dễ ăn. Nói lới mà nói dễ nghe, kể cũng hay. 

 Siêng năng, giúp tôi đủ chuyện, kể cả nấu bếp và nuôi con. 

 Anh là một nhà doanh nghiệp giỏi nhưng rất thật thà trong kinh doanh. 

  Anh ấy tiên liệu được những sự kiện, sự việc trong đời sống. Luôn có kế hoạch cho 

công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng năm, hàng mười năm và cả sự nghiệp dài hạn của gia 

đình. 

Vào những năm còn rất khó khăn từ 85 đến 87, anh đã viết trên vách những kế hoạch như: 

lập xưởng, mua máy lạnh, sắm xe hơi…, mấy mẹ con chúng tôi nhìn nhau cười: “Ba nuôi mộng 

hão huyền.” Nhưng rồi từng việc, từng việc được xóa đi một cách nhẹ nhàng sau khi đã thực 

hiện xong. 

- Còn kế hoạch của anh bây giờ là gì ? 

-   Một căn nhà ở Thủ Đức để có độ xa vừa phải với trung tâm thành phố. Có vườn cây ao 

cá, để mỗi tháng các con cháu về hội tụ đông đủ một lần vào ngày chủ nhật, cùng làm vườn, vui 

chơi, sum họp gia đình, để nói với con cháu hạnh phúc là trên hết. Nghèo khó nhưng hạnh phúc 

còn hơn giàu sang mà bất hạnh. Cuộc đời ba mẹ đã di qua, từ lúc nghèo khổ nhất đến lúc có tiền, 

từ lúc chia cách đến khi sum họp, ba mẹ thấu hiểu nỗi đau nào không nhói tim, nước mắt nào 

không thấm vị cay đắng và mỗi con người đều có một số phận. 

* * * 

Tôi biết rằng đời có ham muốn thì mới làm nên sự nghiệp, muốn giàu có mới quyết chí 

kinh doanh, muốn nổi tiếng phải học hành đỗ đạt và xuất sắc trong chuyên môn. Nhưng cái 

muốn cao nhất là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người. 
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Vợ chồng sống với nhau cùng chung hưởng hạnh phúc và tai họa, đừng bao giờ đổ lỗi cho 

nhau. 

Thành công cũng như thất bại, hãy cùng xem xét một cách nghiêm túc, đễ lỗi của người 

nào thì tự nhận mà sửa đổi. Còn nếu không biết lỗi tại ai, thì người vợ tự nhận lỗi cho mình, 

người chồng cũng tự nhận lỗi về mình để tự sửa là hay nhất. Một đôi vợ chồng hạnh phúc là đôi 

vợ chồng cùng chia nhau những nỗi lo âu nhọc nhằn của cuộc đời, dù lỗi của ai cũng là lỗi 

chung. 

Nếu ai đó có một người vợ hoặc chồng có đủ các đức tính ghen tuông - ích kỷ - đố kỵ - 

tham lam - lười biếng - say xỉn - ngồi lê đôi mách thì thật là một điều bất hạnh lớn. 

Nếu một người vợ thường chê bai chồng, cũng như một nhân viên luôn chê bai thủ trưởng 

nghĩa là tai họa sẽ xảy đến. Ngược lại chồng luôn chê vợ, thủ trưởng luôn phê phán nhân viên thì 

dù không tệ hại bằng đều trên, nhưng gia đình khó có hạnh phúc và công việt cũng khó đạt hiệu 

quả. 

Tôi thấy có những đôi vợ chồng phạm nhiều điều cấm kỵ trong đời sống, như luôn mồm 

so sánh vợ hoặc chồng mình với người khác, và tệ hơn là so sánh công khai. Sự so sánh nào 

cũng khập khiễng, nhất là lúc không thương nhau thì chỉ thấy chồng, vợ mình toàn cái xấu và 

người khác toàn cái tốt. 

Có một câu nói ít người để ý: “Hãy xin lỗi chồng mình khi chồng mình có lỗi” và một 

đều nên biết: “Nếu hai vợ chồng gây gổ nhau, người nào làm hòa trước là người ấy thắng.” 

Đó là câu châm ngôn rất giản dị để bảo vệ hạnh phúc lâu bền! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Những nẻo đường đi qua                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 
 

Trang 47 
 

 

Từ Sông Bé đến Bình Dương 
 

Năm 1994, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé, ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố: “Chúng tôi trải 

chiếu hoa đón các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

về đầu tư ở Sông Bé.” Để rồi từ một tỉnh nghèo, công nghiệp ngoài cao su hầu như không có gì, 

bốn năm sau, đầu năm 1997 đã có 6 khu công nghiệp hoạt động thành công, 4 khu đã có giấy 

phép đầu tư và 5 khu trong dự trù, quả là một đều thần kì cho Sông Bé. 

Tách tỉnh Sông Bé thành Bình Dương và Bình Phước, ông Nguyễn Minh Triết về Thành 

Phố Hồ Chí Minh làm Phó Bí thư Thành ủy. Những ngày giáp Tết Đinh Sửu, tôi theo chân một 

nhà doanh nghiệp lên Sông Bé để xem chiếc chiếu hoa mà ông đã trải có còn không. 

Chúng tôi đến Ủy ban Nhân dân huyện Thuận An trong dịp làm thủ tục đất và sở hữu cho 

nhà dân. Người đông chật hội trường Ủy ban, nhưng vẫn thứ lớp, nhịp nhàng. Nhà doanh nghiệp 

cũng lăng xả vào mua đơn để làm thủ tục sở hữu cơ xưởng và được hướng dẫn một cách chu 

đáo. Trước mặt tôi là bàn làm việc của Chủ tịch Nguyễn Văn Thạnh. Ông không ngồi ở phòng 

riêng mà đem bàn ra hội trường cùng làm việc với mọi người, để trực tiếp giải quyết các vấn đề 

gút mắc của người dân. 

Rời Ủy ban Nhân dân huyện Thuận An, chúng tôi đến Sở Xây dựng Bình Dương. Vào 

phòng đầu tiên: 

- Dạ thưa, tôi muốn làm thủ tục sở hữu. 

- Anh đến phòng cuối cùng có người hướng dẫn. 

Đó là phòng Giám đốc Sở - phòng một người, ngại quá, chẳng lẽ Giám đốc lại hướng dẫn 

thủ tục, nhưng đã lỡ phải bước vào. Tôi chào người ngồi sao tấm bảng – Nguyễn Văn Nhiều - 

Giám đốc. 

- Thưa anh, tôi muốn làm sở hữu. 

Ông mời ngồi và hướng dẫn rất kỹ càng, chu đáo. 

Ông còn hứa: 

- Trong 7 ngày là tôi hoàn tất hồ sơ cho anh. 

Tôi không tin, tôi sợ đến 7 tháng cũng chưa xong. 

- Thưa anh, anh là Giám đốc còn kiêm luôn cả hướng dẫn thủ tục hay sao? 

- Đúng, chính tôi phải tiếp xúc với mọi người để biết tình hình và công việc, rồi phân 

công xuống cho từng bộ phận và kèm theo thời hạn cho mỗi công việc, để không một phòng ban 

nào đổ tại thế này, tại thế kia mà kéo dài. 

Đúng hẹn, 7 ngày sau tôi trở lại, hồ sơ đã hoàn chỉnh. Cầm hồ sơ đến Phòng Thuế - Trước 

bạ, nộp vào, người hưỡng dẫn bảo: 

- Anh về tìm nhà thầu xây dựng mượn biên lai nộp thuế xây dựng mang lên đây. 

Tôi thở dài, làm sao tìm cho ra nhà thầu của bốn năm về trước. Tôi quay vào hỏi lại. Anh 

bảo xuống Chi cục Thuế nhờ ai lục cho mình, rồi ai xác nhận cho. Thế là thôi, một tảng đá đã lăn 

ra giữa đường cản chuyến xe đang ngon trớn chạy. Buồn lòng nhưng rồi tôi cũng phải đi. 
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Chi cục Thuế Thuận An khi nghe nói đều này đã thật sốt sắng, mang cả chồng hồ sơ của 

mấy năm trước ra tìm. Ba mươi phút sau, cầm trên tờ giấy xác nhận, lòng tôi phơi phới, nhưng 

tôi cũng cố hỏi một câu: 

- Thưa anh, sao thuế của người thầu xây dựng mà bắt chủ đầu tư chịu trách nhiệm? 

- Để tránh thất thu, thường nhà thầu làm xong cuốn gói đi mất nên luật thuế bắt buộc chủ 

doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm. 

Tôi cũng mừng vì không phải họ làm khó mình, mà là làm cho đúng luật. Mang hồ sơ về 

lại Phòng Trước bạ, chỉ trong buổi sáng đã hoàn thành thủ tục. 

Qua khâu khác, sáng 24 tết tôi vào Sở Thương mại và Du lịch Bình Dương để xin giấy 

xác nhận đủ đều kiện kinh doanh xăng dầu, sau khi đã thông qua một loạt các cơ quan Phòng 

cháy Chữa cháy, Chi cục Đo lường, Đào tạo Nghiệp vụ… 

Bước vào cổng tôi gặp ngay Phó Giám đốc Nguyễn Văn Bán hỏi: 

- Anh chị đi đâu? 

- Dạ đi xin cho đủ điều kiện kinh doanh. 

- Đi theo tôi vào phòng này. 

Và anh nói với nhân viên của anh: 

- Cô xem nếu đủ giấy tờ trình tôi ký giải quyết, đừng để anh chị đi lại nhiều lần. 

Bốn mươi tám giờ sau, khi bổ sung đầy đủ các bản sao có công chứng, chúng tôi cầm giấy 

phép ra về. Những ngày cuối năm mà hoàn tất được mọi thủ tục như cờ phất trống rung trong 

bụng. Và tôi nghĩ chiếc-chiếu-hoa-mà-Bí-Thư-Tỉnh-Ủy-Nguyễn-Minh-Triết-đã-trải-cho-chúng-

ta là đây. 

Bây giờ không còn ông ở đây, nhưng những người kế nhiệm vẫn giữ được nguyên vẹn 

chiếc chiếu dành cho những người đến Bình Dương làm ăn sinh sống và phát triển đầu tư. 

                                                                            Những ngày đầu Xuân Đinh Sửu                                                                                                             

                                                                                                        Tháng 2/1997 
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Tâm sự nhà doanh nghiệp 
  

Từ số vốn ban đầu là ba chỉ vàng, bắt tay vào kinh doanh. Sau 1975 đến nay, Nhà 

doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Tiến Toàn, 47 tuổi đã làm chủ một cơ sở đầu tiên sản xuất 

xe lăn, xe lắc tay dành cho thương binh và người tàn tật mang nhãn hiệu Kiến Tường cùng 

với việc kinh doanh xăng dầu. 

Là người nắm bắt đúng thời cơ và kinh doanh trên cơ sở chữ Nhân và chữ tín, ông 

Nguyễn Tiến Toàn đã tự làm giàu cho mình và góp phần làm giàu cho đất nước. 

Có lần Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đến thăm gian hàng của ông ở Hội chợ Giảng Võ, và 

nói với ông: “Đây là một mặt hàng quan trọng của quốc gia. Tôi sẽ yêu cầu địa phương và 

các ban ngành giúp đỡ anh, nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là chất lượng.” 

Dưới đây là lời tâm sự về kinh nghiệm làm ăn của ông Nguyễn Tiến Toàn được đăng trên 

tạp chí Thế Giới mới số 45 năm 1992. 

Tôi sinh ra ở một vùng thung lũng miền Trung vào đầu cuộc chiến 1945. Hai triệu người 

đã chết đói ở miền Bắc, tiếp theo là cuộc chiến kéo dài mấy mươi năm. 

Đến năm 1975, tôi với cái tuổi “tam thập nhi lập” lúc nước nhà thống nhất. Hậu quả chiến 

tranh cũng như những tai họa dân tộc ta phải gánh chịu khiến nhà cửa ruộng vườn xát xơ nghèo 

khó. Và tôi cũng chung với số phận này. 

  Tôi khởi đầu sự nghiệp của một người Việt Nam ở phía Nam bằng nhiều nghề. Làm culi 

xe lửa, đi buôn vật đủ thứ, từ trái cây cho đến đường đậu, rồi làm ruộng rẫy để kiếm cơm cho gia 

đình qua ngày tháng. Bao nhiêu mộng ước làm cho mình rạng rỡ, giúp cho đời, cho dân giàu 

nước mạnh thời cắp sách đến trường của tôi hầu như tan vỡ. 

Làm nhiều nghề, nhiều việc tôi vẫn không nuôi nổi mình và gia đình. Trong thời gian 

1975 - 1977, sau nhiều lần suy gẫm, tôi đã định hình được. Sau chiến tranh, đất nước phải tận 

dụng phế liệu sắt thép của chiến tranh, việc làm này chắc chắn sẽ có lợi cho bản thân mình và 

cho nhiều người. 

Tôi bắt tay vào việc với số vốn ban đầu ba chỉ vàng, lúc đó là cả một tài sản của gia đình 

chúng tôi. Tôi vận động số người quen lên rừng nhặt mảnh bom napal bằng nhôm, từ miền 

Trung chở về Thành Phố Hồ Chí Minh bán lại cho các lò nấu nhôm. Dần dần người bán mỗi 

ngày một nhiều, người mua mỗi ngày một tăng. Đến năm 1978, tôi ký hợp đồng thu mua với các 

Xí nghiệp Cung ứng Vật tư quận, Huyện trong thành phố vừa mới thành hình. 

Từ mấy trăm ký phế liệu ban đầu đã lên vài chục tấn. Từ vận chuyển hàng bằng con số lẻ 

đã lên đến hàng toa tàu lửa. Đùng một cái tôi bị chặn bắt hàng trong thời kỳ ngăn sông cấm chợ, 

với lý do: “Trong biên bản có ghi Nghị định của Thủ tướng Chính phủ khuyến khích thu mua về 

bán lại cho nhà nước các mặt hàng tận dụng phế thải nhưng không khuyến khích cho tư nhân 

làm giàu. “Thế là trắng tay! 

Nhưng do đã định hướng rõ là điều mình làm không hề hại người nên tôi vẫn tiếp tục và 

cứ thế làm lại nhiều lần. 
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Năm 1979, tôi bị giữ vì tội mang nhiều tiền trong người, số tiền trị giá sáu lượng vàng, để 

mua phế liệu. Một năm sau tôi trở lại nghề cũ - buôn phế liệu. Sau một chuyến đi xa trở về, nhà 

cháy trụi, vợ con đã dời đi nơi khác. Tôi đứng nhìn đống tro tàn gạch vụn mà khóc ròng. Đời tôi 

sao mà oan nghiệt , oan khổ đến tận cùng! 

Giữa năm 1981, tôi chuyển sang nghề cơ khí, mua sắt thùng conex phế thải về cán bằng, 

cuốn thành nhiều loại cở ống tube dùng làm kèo dù, chân bàn ghế và loại tốt nhất dùng làm tube 

khung xe đạp. 

Đầu năm 1985, chương trình tập thể hóa các cơ sở sản xuất làm bao gia đình điêu đứng, 

trong đó có gia đình tôi - công việc sản xuất bị đình trệ, vật tư và dụng cụ sản xuất bị thu giữ. 

Buồn lòng vì nghĩ rằng mình làm ăn chân chính cũng không được thì làm sao sống, tôi đưa cả 

gia đình sang Campuchia tìm đất sống. Đất khách quê người, buồn vô tận. Khác biệt ngôn ngữ 

tất khó làm ăn sinh sống. Bao nhiêu tài sản dành dụm được mang theo lần lượt ra đi. Lang thang 

trên xứ lạ, nhìn học trò đi học mà tôi ước làm sao cho con mình cũng được cắp sách đến trường. 

Nhìn một người phụ nữ đứng trước quầy báo mà ước vợ tôi cũng có một chỗ làm như vậy dù 

làm công. 

Ra đi đúng một năm, tôi quyết định quay về Việt Nam cho con đi học. Tiếp đó thành phố 

ra quyết định 34 mở rộng kinh tế gia đình. Thế là vợ chồng con cái bồng bế nhau quay về mở lại 

cơ sở sản xuất cũ. Từ đấy, quanh quẩn trong đầu tôi nghĩ - phải làm cái gì đó để có lợi cho 

người,cho đời - và tôi quyết định sản xuất xe lăn tay. 

Cuối năm 1986, tôi khởi công nghiên cứu và sản xuất thành công chiếc xe lắc tay đưa ra 

thị trường mang nhãn hiệu KIẾN TƯỜNG, một mặt hàng thiết yếu cho hàng ngàn thương binh 

và người tàn tật trong cả nước sử dụng, và được đánh giá cao. 

Đầu năm 1990, Nhà nước mở rộng cho tư nhân buôn bán làm ăn. Ngành dầu khí Việt 

Nam bắt đầu phát triển. Xe cơ giới tăng mạnh, tôi kinh doanh thêm mặt hàng xăng dầu, thêm thu 

nhập để hổ trợ xe lăn tay, xe lắc tay. Vì xe lăn tay là một mặt hàng có tính phục vụ nên lợi nhuận 

rất ít. 

Từ vài năm gần đây, đất nước Việt Nam bước sang thời đổi mới, hé mở hướng cho nền 

kinh tế quốc gia, cho sự phát triển tài năng sáng tạo của mỗi cá nhân, cho xã hội giữa cộng đồng 

thế giới. Với chiều hướng phát triển này, tôi đã đạt được một số thành công ban đầu trong hoạt 

động doanh nghiệp. 

Qua thời gian hoạt động kinh doanh, tôi rút ra được một số kinh nghiệm, cũng có thể chỉ 

phù hợp với từng nghề nghiệp, sự ham muốn và năng lực của từng người’ 

- Muốn thành công phải đánh giá đúng thời cuộc và mục đích của việc làm, đánh giá 

đúng thời kỳ và chu kỳ phát triển của từng ngành nghề. 

- Hãy có ý chí vững vàng về sự nghiệp của cá nhân mình. Muốn thành công lâu bền 

và chuyền lại cho con cái sự nghiệp của mình phải suy nghĩ kỹ - việc mình làm có lợi cho mình 

nhưng có hại cho ai không. Cao hơn một bậc nữa là có lợi cho người, cho xã hội thì làm. 

-  Khi đã khẳng định ý chí lập nghiệp của mình một cách vững chắc thì phải có định 

hướng rõ rang. Mình có thể làm được gì trong lĩnh vực nào? Làm được tới đâu? Phải chấp nhận 

gian khổ và thua thiệt ban đầu. Vạn sự khởi đầu nan. Phải quyết tâm theo tới cùng và luôn có cải 
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tiến. “Nhật tân nhất nhật tân, hựu nhật tân.” Phải làm việc không mệt mỏi, không tự mãn. Việc 

cần làm đừng bao giờ cho là đủ, ỷ y là chết ngay. Nhưng cũng phải biết sức mình có thể làm 

được đến đâu. Biết giới hạn của khả năng mình là điều hệ trọng. 

-  Dù có định hình, định hướng gì đi nữa, dù có tài năng, trí tuệ cao siêu gì đi nữa mà 

làm việc một cách lười biếng thì nhảy đều thất bại. 

-  Muốn thành công mag ngồi chờ may, chờ thời vận, tin tuyệt đối vào số mệnh là hão 

huyền. Thời may đến với người siêng năng 70%  nhưng thời may đến với người làm biếng chỉ 

có 1%. 

-  Thời may đến mà không nắm bắt, không hoạt động, không làm việc khẩn trương 

thì bằng không. Bạn đừng nhìn thấy người khác thành công mà cho là họ may mắn. Thành công 

– trong đó đều phải có ý chí, trình độ, sự siêng năng và đạo đức. Nếu không đủ các yếu tố trên 

đều thất bại. 

-  Cứ làm rồi thời may sẽ đến. Thời đến thì đừng bỏ qua. 

-  Thời may có thể đến hai lần. Nhưng cuộc đời mình không có thời may thì cũng khó 

thành công. Còn vận rủi luôn luôn chờ đón ta và phải luôn luôn đề phòng. Vận rủi như người ta 

đi rừng, luôn luôn coi chừng cọp báo bất ngờ từ bụi rậm phóng ra vồ. 

-  Phải biết tiết kiệm nhưng cũng phải biết đãi bạn. Phải biết trọng người hiền tài và 

cũng phải biết không có người hiền tài nào toàn vẹn. 

-  Người ta nói thật thà hóa dại - nên phải biết thêm và cũng phải biết bớt như thế nào 

cho vừa phải, cho khôn ngoan để được mình, và người, cho hợp tình hợp lý. 

-  Phải biết đối nhân xử thế. Không đội trên, đạp dưới. Với cấp trên phải biết tuân 

hành mệnh lệnh khi đúng, mặc dù mình có cách làm khác đúng hơn. 

-  Với cấp dưới phải biết nghe ý kiến họ và biết cách bắt buộc họ chấp hành mệnh 

lệnh đúng của mình dù họ có cách đúng khác. Nếu cách của họ đúng mà cách của mình sai thì 

phải biết tiếp thu, sửa đổi ngay, đừng e ngại, đừng tự ái để hỏng việc. 

-  Trong đời sống xã hội phải biết lấy lẽ phải làm căn bản. Khi có lẽ phải thì cha cũng 

phải nghe con, chồng cũng phải nghe vợ, cấp trên phải nghe cấp dưới. Nhưng nếu một sự việc, 

một ý tưởng, một cách làm mà không rõ đúng sai, hoặc cả hai đều đúng, hoặc cả hai đều sai thì 

dứt khoát con phải nghe cha, vợ phải nghe chồng, em phải nghe anh , và thuộc cấp phải nghe 

lãnh đạo. 

-  Phải biết nhịn cấp trên nhưng cũng phải biết nhường cấp dưới. Nhưng cũng phải 

biết phản đối khi bị đè nén, cũng như phải biết bắt buộc thuộc cấp tuân hành theo ý muốn của 

mình. Nói chung phải có nhu, có cương và phải biết chấp nhận liệt khi tình thế bắt buộc. 

-  Phải biết cư xử mềm mỏng trước, nhưng nếu mềm mỏng không được thì phải cứng 

rắn. Mà cứng rắn cũng không được thì phải quyết liệt cứng rắn và chấp nhận giải quyết hậu quả. 

-  Phải biết đề phòng con người. Sông sâu, biển rộng, núi cao đều có thể dò được, 

nhưng lòng người huyền bí hiểm nguy khôn lường. Đừng để người tráo trở phụ mình. Tào Tháo 

nói: “Thà là phụ người, đừng để người phụ ta.” Còn tôi cho rằng: “Người là kẻ thù đáng sợ nhất, 

nhưng tôi không bao giờ dám hận thù con người.” 
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-  Phải biết tin người. Vì không tin người thì còn tin ai trên cõi đời này. Nhưng phải 

lựa chọng người mà tin, mà giao việc. Đã cùng làm với nhau, đã giao việc thì phải tin, còn lửng 

khửng nửa tin nửa ngờ thì không bằng xúi người ta phản mình. 

-  Đừng nên lưu ý điểm yếu cuả người cùng làm với mình. Vì khi ta lưu ý điểm yếu 

của họ thì họ lại lo sợ mình đưa điểm yếu ấy ra công khai, có hại cho họ nên họ sẽ không hết 

lòng với mình. Nhưng cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của người cùng làm thì mình phải biết và 

biết khả năng của họ để cộng tác, giao việc. 

-  Khi người cộng tác có manh nha phản bội thì phải vạch ra điểm yếu để ngăn chặn 

sự phản bội của họ. 

-  Yêu thương và giúp đỡ người mà không có mục đích thì sẽ thất bại. Tình thương 

dành cho người, sự giúp đỡ dành cho người đều phải nghĩ đến kết quả dành cho người, cho 

mình. Nhà thơ yêu người, yêu đất, yêu trời, yêu tạo vật cũng vì cảm hứng thi ca, muốn để lại tác 

phẩm cho đời. Sinh con, nuôi con, cha mẹ muốn con lớn khôn,thành đạt,có ích cho đời để nuôi 

dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Làm được điều đó đã là thành công. 

 Như vậy thành công là gì ? Là làm được những điều tốt đẹp, cao thượng mà mình 

mong muốn. 

- Muốn thành công đừng mua vé số, đừng đánh bạc, đừng cầu may. Vì những điều đó 

sẽ làm cho mình giảm ý chí, giảm năng suất hoạt động mà chỉ chờ may rủi. Hãy dồn hết tâm trí 

vào sự thành công của sự nghiệp. Sự lo âu có thể làm đầu ta bốc khói, tóc dựng lên. Khi trở ngại 

công việc phải cho đầu óc suy nghĩ, tìm biện pháp, đưa sự kiện vào bộ nhớ để khi ngủ đầu óc ta 

vẫn làm việc về điều đó. Đừng uống rượu giải sầu, theo gái giải buồn chỉ làm tiêu tan ý chí, tiêu 

tan sự nghiệp. 

- Nên tập làm việc bằng hai ba giác quan cùng một lúc. Vừa nghe radio, vừa nghe 

báo cáo. Ngồi trên xe, phải tập cho người báo cáo biết chọn những đoạn đường không nguy 

hiểm mà báo cáo và phải dừng khi đến đoạn đường nguy hiểm. 

- Có ham muốn mới làm được việc. Người muốn sống mới uống thuốc khi bị bệnh. 

Không thích thì không làm được gì cả. 

- Muốn làm một việc thì phải qua các giai đoạn: hình thành tư tưởng - lên phương án 

- lập kế hoạch - chuẩn bị và tiên liệu những điều xấu hơn là những điều tốt sẽ xảy đến. Đừng bao 

giờ nghĩ “biết đâu mình trúng số, biết đâu mình gặp may.” Mà cũng phải nghĩ “biết đâu mình 

gặp vận rủi, biết đâu mình gặp tai họa.” Hai điều may mắn và rủi đã bằng nhau và hơn thu nhau 

ở kế hoạch và tài năng. 

Sau khi tiên liệu những việc sẽ xảy ra, phải tập trung tài lực, vật lực, ý chí và tinh thần, tùy 

vào việc làm lớn nhỏ rồi hành động. Khi hành động là làm dứt điểm, làm ào ào như thác chảy, 

như gió cuốn ở từng phần việc mà mình đã dự kiến. Theo kinh nghiệm, tôi thấy làm dở dang 

công việc thì vận rủi sẽ nhiều hơn vận may. 

- Đừng bao giờ thấy sự thành công của người khác mà nghĩ mình sẽ thành công như 

họ hoặc hơn thế nữa. Mỗi người mỗi điều kiện, mỗi tài năng, mỗi khả năng, mỗi phút mỗi giây, 

mỗi sự việc nhỏ đều khác nhau. Chuyện số mạng ai biết được không bàn ở đây. 

- Có người nói được, không làm được - làm tham mưu, người nói khoác. 
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- Có người làm được, nói không được - làm thuê, đánh mướn. 

- Người chỉ vẽ kế hoạch làm được, nói được là những người chủ lớn nhỏ thùy theo 

khả năng. 

- Có người làm được, không bán được - nhà kinh tế, nhà sản xuất, giám đốc thuê. 

- Có người bán được, làm không được - nhà buôn, nhà kinh doanh 

- Có người làm được, bán được - nhà doanh nghiệp. 

 Đừng bao giờ nghĩ mình hơn người. Ở đời ai hơn ai, mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi 

ý thức, mỗi cách làm, mỗi quan niệm khổ đau và hạnh phúc khác nhau. 

Hai người bạn sau 30 năm gặp lại, một thằng làm Giám đốc một công ty với 6 cơ sở sản 

xuất, có 4 cây xăng, mỗi ngày có thể bán trên 12.000 lít xăng dầu. Vợ con đông đủ, có con trai, 

con gái đều học giỏi. Một thằng gia đình ly tán, vợ một nơi, con một nẻo, làm ăn thua lỗ, vừa 

mới bán nhà trả nợ. Ở tạm chái hè của một người bạn, làm vặt vãnh đủ thứ kiếm sống qua ngày, 

thế mà : 

-  Tao với mày đứa nào sướng hơn ? Mày có 4 cây xăng kệ mày. Tao có một cục gạch 

với một tờ giấy cắm lên. Một ngày tao bán được 7 lít, tao cũng lời được 7 ngàn. Mày còn phải lo 

cho người này người khác, phải lo cho 150 công nhân. Còn tao, không lo cho ai hết, không phải 

đi đâu hết. Buổi sáng thức dậy ngồi tại chỗ, thích thì mặc áo, không thích thì ở trần uống cà phê, 

ai nói gì tao. 

* * * 

Chuyện hai người đàn bà nói với nhau : 

- Ông ấy Tiến sĩ kệ ổng. Cha mẹ nuôi ăn học ông ấy thành tiến sĩ - đâu bằng tôi. Bốn 

mươi tuổi tôi mới học, vậy mà tôi biết đọc, biết viết rồi đó. 

     Nói rồi lấy tờ báo đọc cho mọi người nghe. 

- Ông Tiến sĩ biết chuyện ổng. Tôi biết đọc, biết viết là ngon rồi. 

* * * 

Một người trình độ trung học nói về chồng: 

-   Chồng tôi Tiến sĩ Thiên văn học mà không làm được gì. Đi xem phải chở. Nói chuyện 

không biết gì, nói toàn chuyện trên trời không ai thèm nghe. Lâu lâu viết một bài báo 120.000đ, 

không đủ uống cà phê. 

             * * * 

Muốn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp cần phải : 

- Có tài, có đức, có sức. 

- Trung - tín - lễ - nghĩa.  

- Có ý chí, siêng năng, không tự mãn. 

- Có ham muốn tiền tài, vật chất, tiếng tăm, danh vọng, địa vị thì mới thành công. 

- Chuyên cần, làm ngay, ôn bằng trí - Đó là những yếu tố thành công. 

- Làm việc nhiều thì ghi chép, đừng quá tin vào trí nhớ mình. 

- Khi đã lỡ làm sai một việc thì đừng để sai thêm nhiều việc khác. Khi đã mất thì đừng 

có tiếc. Mất mà quá hối tiếc là sẽ mất lần hai. Mất là bỏ, coi như làm lại và nhất là không nên ăn 

gian thành ăn trộm - mất ít nói mất nhiều - để càng tiếc, càng khổ hơn. 



Những nẻo đường đi qua                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 
 

Trang 54 
 

- Hãy làm những gì cho mọi người yêu thương và quý trọng. Đừng làm những gì 

chứng tỏ ta tài, ta giỏi. Cứ làm việc hết sức mình rồi sẽ được mọi người nhìn thấy tài năng và 

đạo đức. 

* * * 

Muốn làm chủ phải ít nhất có các điều kiện sau đây : 

- Phải có kế hoạch và phương hướng cho sự kinh doanh hoặc sản xuất của mình. 

- Biết lãnh đạo, chỉ huy. Biết ít làm nhỏ, biết nhiều làm lớn. 

- Kinh doanh phải biết đánh giá đúng thời giá. Phải mua đúng, bán đúng. Khi cần bán 

giá đang xuống, đừng đợi lên mà phải bán ngay. Khi giá lên đợi xuống, khi giá xuống đợi lên 

không phải không có nhưng tỷ lệ thấp hơn vì lên khó xuống, xuống khó lên. 

- Người giỏi kinh doanh là : khi ta bán, người mua dù có nhức đầu cũng phải mua. 

Khi ta mua, người bán dù có tiếc hùi hụi nhưng cũng phải bán vì không còn ai khác hơn để họ 

bán và cũng không còn chờ đợi thời gian nào khác để bán. 

- Phải biết đánh giá thật đúng. Bán rẻ làm sao có lời. Bán mắc ai mua, mua rẻ ai mà 

bán. 

- Phải biết cặn kẽ nghề nghiệp của mình. 

- Biết dùng người đúng chỗ. 

- Biết đào tạo nhân viê, nhưng cũng dám la rầy, đuổi việc thì mới chỉnh đốn được đội 

ngũ nhân viên. 

- Phải biết tiết kiệm tiền bạc và quan trọng hết là phải biết tiết kiệm thời gian. Đừng 

lãng phí thời gian. Phải tận dụng thời gian nhàn rỗi. Nghỉ ngơ và đọc sách cũng là để học hỏi. 

Khi đọc sách phải biết đọc để làm gì, học gì và áp dụng vào việc gì. 

 Tứ đại cấm kỵ trong kinh doanh. 

 Có bốn điều cấm tuyệt đối trong kinh doanh, mà người kinh doanh nào bị rơi vào 

một trong bố điều trên thường rấy dễ bị phá sản : 

1. Vay vốn với lãi suất cao để kinh doanh. 

2. Cho người khác vay để lấy lãi cao. 

3. Chơi hụi để lấy vốn kinh doanh hoặc để lấy lãi. 

4. Đứng ra chịu nợ cho người khác. 

- Thành công trong kinh doanh để làm nên sự nghiệp và giàu có là một sự kiên nhẫn và 

tích lũy lâu dài. Vay vốn với lãi suất cao để kinh doanh thì không mấy khi có lãi để trả nợ. Kinh 

doanh cũng như sản xuất luôn luôn có trở ngại và ách tắc. Thời gian chết đó làm sao ta tính 

được, và không làm được thì có lãi đâu mà trả, dần dần phá sản không hay. 

- Cho người khác vay, khi họ không trả được lãi thì làm sao trả được vốn. Hơn nữa, cho 

bà con, bạn bè vay rất dễ mích lòng, nhiều khi mất cả bà con, bè bạn. 

- Chơi hụi cũng là một hình thức vay và cho vay. Song rất dễ bị mất tiền vì bị giựt hụi 

hoặc vỡ hụi, vì có nhiều người chơi nên dễ đổ lỗi cho nhau. 

- Còn điều cấm ký thứ tư là chịu nợ. Người xưa có câu: “Trên đời có bốn cái ngu: làm 

mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.” Vậy ta không nên dại gì mà đứng ra lãnh nợ cho người khác. 

* * * 
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 Luôn luôn có sự không công bằng để đi đến công bằng. Không thể thương con của 

của người khác bằng thương con mình. Sư tử có phần của sư tử, cáo có phần của cáo và dê có 

phần của dê. Không thể đòi sư tử, dê và cáo cùng có một phần bằng nhai. Luôn có sự không 

đồng đều nhưng ở mức độ có thể chấp nhận được. 

 Tài năng chuyên môn là một phần mà có phát huy được tài năng hay không lại là 

một phần khác. Muốn phát huy được tài năng sẵn có cần phải biết : 

 + Giới thiệu tài năng của mình. 

 + Biết được ý người cùng làm, thương dưới, kính trên. 

 + Không kiêu ngạo và phô trương tài năng của mình quá lố. 

 + Biết đưa tài năng của mình vào cuộc sống. 

 + Thể hiện tài năng đúng lúc, đúng chỗ. 

 + Đừng để cho mọi người oán ghét ta và quan trọng hơn là đừng làm cho mọi người 

thấy ta là người quan trọng, ta không cần ai. Cần phát triển tài năng cho mình và cho mọi người. 

 + Biết tìm đất cho tài năng sống và phát triển. 

 + Phải biết chiều cấp trên cho tài năng sống và phát triển, nhưng đừng đạp cấp dưới 

để tài năng mình trồi lên. 

 + Đừng ỷ vào tài năng mà kiêu ngạo, mà đã kiêu ngạo là bị mất việc, bị dập vùi rồi 

cho rằng mình sinh bất phùng thời. 

 + Phải học ăn, học nói. Nói chung là phải học nhiều điều nhưng quan trọng và gần 

gũi nhất là học nói. Phải có ý niệm chúng ta là người Việt Nam. Phải nói cho mọi người dễ nghe, 

bỏ bớt tiếng âm địa phương, để mọi người dễ hiểu và có cảm tình khi nói chuyện với ta. 

 + Phải biết văn chương, triết học, hội họa và các loại hình nghệ thuật khác với một 

tri thức tối thiểu, phù hợp với cộng đồng. Phải biết hùng biện, nói những lời, những câu, những 

điều làm xúc động lòng người, hấp dẫn mọi người, hướng mọi người tới những điều mà ta cần 

chinh phục họ. Riêng tôi, cũng ham học hỏi đủ điều, để lập sự nghiệp, lợi nhà, ích nước - song 

vẫn ham đọc thơ, thích làm thơ, vui chơi với bạn hữu văn chương thi phú. 

 + Phải biết khen và biết chê. Thấy đẹp, thấy hay mà không khen là kém. Thấy dở, 

thấy xấu mà không chê là hèn. Nhưng khen và chê đều phải cân nhắc thận trọng. Nhất là khi chê, 

vì lỡ khen quá một chút cũng không hại mấy, nhưng lỡ chê sai thì người ta sẽ thù hận mình. Đối 

với thuộc cấp việc khen chê lại cần phải cẩn thận. 

 + Người lãnh đạo phải biết luôn kiểm tra công việc của nhân viên và ngay cả của 

chính bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình giao việc cho người thân cận, tin yêu nhất là 

chắc. Cũng đừng quá tin vào tài năng của người mà mình giao việc. Không bao giờ chắc mà phải 

kiểm tra thường xuyên. 

 + Phải hiểu một mặt đặc biệt trong tâm lý con người là khi họ là chủ thì họ phải tự 

lo, còn nếu công việc do người khác giao mà không kiểm soát thì họ dễ làm sai, làm quá quyền 

hạn. 

 + Phải biết thử nhân viên để nắm được độ chính xác và độ tin cậy. 

 + Phải luôn luôn có tình báo trong hoạt động kinh tế. 
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 + Phải luôn luôn ghi chép các vấn đề, công việc của mình trong các cuốn sổ riêng 

biệt, đừng quá tin vào trí nhớ mình. 

* * * 

“Giàu sang thì nhiều người ganh ghét, nhưng nghèo khổ là kẻ thù đáng sợ nhất của con 

người.” Bạn bè lúc giàu sang thì dễ, bạn bè lúc cùng nguy khốn thì càng dễ hơn. Giữ tình bạn 

cho được từ lúc cùng khốn, đến lúc cùng giàu sang thì khó và giữ cho được tình bạn từ lúc cùng 

khốn đến, lúc kẻ khốn người sang thì khó hơn. Còn một tình bạn khó hơn nữa là lúc cùng khốn 

đến lúc cùng sang mà làm cùng một nghề, một địa vị. 

“Việc gì dễ khi làm sẽ khó vì nhiều người làm hay cạnh tranh với nhau. Việc gì khó khi 

làm trở thành dễ vì ít người nhòm ngó.” 

Đừng bao giờ sản xuất một mặt hàng độc quyền mà nghĩ không có người cạnh tranh. Từ 

người sửa xe đạp, bán trà đá đến lên cung trăng đều có người cạnh trang. Muốn độc quyền là 

phải tự cạnh tranh lấy mình, từ mẫu mã, chất lượng, giá cả luôn đổi mới và phù hợp thì mới 

mong độc quyền. 

Trong kinh doanh, cũng như trong đời sống, tôi luôn luôn là kẻ nhỏ, thấp hơn người khác 

một bậc. Dù với tôi cũng giữ như vậy là cũng chỉ một bậc mà thôi. Nghĩa là vẫn giữ tính cách 

của mình, dù có thấp bé hơn. Nhưng đối với nhân viên và học trò, tôi vẫn là người thầy và thủ 

trưởng. 

* * * 

Một hôm, nghệ sĩ điêu khắc Phạm Văn Hạng hỏi tôi : 

- Nhiều lần trắng tay anh lấy vốn đâu làm lại ? 

Tôi trả lời : 

- Khi tôi làm được, tôi giúp cả gia đình và người cần giúp, nên khi tôi trắng tay, có nhiều 

người giúp lại. Ngoài ra tôi cũng có nhiều cách xử trí lạ. 

Cách thứ nhất : 

- Khi đi làm công lại, tôi siêng năng, có hiệu quả trong công việc. Tôi xin tự hứa, ví dụ 

làm bốc vác, sức tôi làm bằng một người giỏi, sự siêng năng của tôi bằng một người giỏi, nhưng 

đầu óc tôi luôn tổ chức để đạt hiệu quả công việc bằng bốn người. Người ta trả tiền công cho tôi 

mà không tiếc. Được sự giúp đỡ của nhiều người, tiền tôi kiếm hàng ngày, nhất là khi nghèo tôi 

biết cách tiết kiệm để tích lũy vốn. 

Tôi đã làm gì cụ thể sau những thất bại ? Để gượng dậy, tôi muốn điên lên được. Người ta 

nói tiếc của như tiếc con, nhưng sau khủng hoảng mất mát, tôi vẫn giữ bình tĩnh, nhanh chóng 

quên đi và bắt tay vào việc mới. Sau khi tổng kết số mất chính xác, tôi cũng choáng một thời 

gian, sau đó làm lại từ đầu, tìm đối sách mới. 

Một lần, với vốn khởi đầu 3 chỉ vàng, tôi kinh doanh phế liệu. Từ cuối năm 1977 đến cuối 

năm 1978, trong tay tôi đã có 20 tấn phế liệu trị giá 20 cây vàng. Hàng hóa chuyển lên xe lửa, 

bốn giờ chiều mới có tàu kéo vào Sài Gòn. Mới lên hàng mệt lã, bạn bè rủ nhậu, có làm con gà. 

Ham nhậu, ham vui, tôi nghĩ không ai bắt bớ chi sắt thép vụn. hoen rỉ, bao cát, nilon rách nát. 

Tàu vào bến, Quản lý thị trường yêu cầu kiểm soát toa hàng. Trong gang tấc tôi đã thành trắng 



Những nẻo đường đi qua                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 
 

Trang 57 
 

tay. Xin xỏ, thưa kiện mười lăm ngày không có hiệu quả, tôi bỏ vào Ninh Hòa lật trang sách 

mới. 

Lần hai, đi theo xe be kéo gỗ với người anh tên Nguyễn Văn Đón, hàng ngày lên rừng chở 

gỗ thuê. Lần nào đi cũng mang theo hai chục lít rượu để uống chống lạnh, chống sốt rét. Tôi 

sống như một vượn rừng hoang dã, người lúc nào cũng dơ, ngủ thì những con bò, có thể nằm bất 

cứ chỗ nào, bất cứ khi nào. Thức dậy là làm việc ngay. Chuyến nào xe cũng bị hư, nổ vỏ, có khi 

nổ bốn vỏ một lúc. Tôi đốt lửa nằm giữa rừng chờ vỏ mới mang lên hay kéo xe về. Chuyến xe 

nào tính sổ cũng lỗ. 

Tôi thương lượng với anh trai tôi thuê xe giá năm phân vàng một ngày, liên hệ với trại 

chăn nuôi ở Dục Mỹ mua phân bò chở xuống Hòn Khói bán. Mỗi ngày đi hai chuyến, mỗi 

chuyến kiếm được năm phân vàng. Phân bán đắt như tôm tươi, dân làng thích lắm, người này 

mua, kẻ khác đặt hàng, trả tiền còn cho thêm mắm muối, cá khô đem lên trại nuôi bò. Chỉ trong 

một tháng nông trường sạch sẽ, nông dân có phân bón ruộng, túi tôi nặng thêm tiền. 

Mùa mưa, gieo cấy cũng vào mùa. Tôi đã có vốn, quay trở lại nơi buôn phế liệu xưa, đến 

từng vựa phế liệu cũ, mua những thứ tưởng đã bỏ như vỏ chai bia, miểng chai, nhựa cũ… 

Sắp đặt đâu vô đó, tôi thuê một toa H là toa tàu không có mui, toa trống ai cũng có thể 

thấy, khỏi yêu cầu kiểm soát. Xong tôi cẩn thận canh đúng giờ tàu kéo vào. 11 giờ 30, lúc mọi 

người nghỉ trưa, tôi huy động năm chuyến xe ở năm ngả đường khác nhau vào ga Đông Tác 

cùng lúc, huy động toàn bộ bốc xếp chờ sẵn để bốc hàng lên toa. Mọi việc được sắp đặt rất ăn 

khớp với nhau. Đến 13 giờ 30, tàu Diêu Trì vào móc toa kéo đi. Thế là xong, tàu vào đến ga 

Mương Mán, đêm trăng sáng, ngồi trên đống hàng hóa của mình, trời lộng gió, tôi cảm thấy 

hãnh diện với thành quả có được. Người bạn đi cùng với tôi, ông Lê Văn Lê sáu mươi năm lăn 

lộn với đời nói: 

- Năm 1979 này, Toàn là người duy nhất trên đất nước có một toa hàng đáng mơ ước đang 

chạy trên tuyến đường sắt Bác Nam. 

Cảm tình với ông vì đã giúp tôi trong chuyến hàng này. Thời thơ ấu, ông là trẻ bụi đời lêu 

lổng. Đời dạy ông trở thành một võ sư, một găng-stơ, một tay cờ bạc nổi tiếng. 

Với không gian và thời gian hiện tại, nỗi cô đơn đã đưa tôi và ông gần nhau, đồng cảm với 

nhau. Tôi truyền cho ông nghề buôn phế liệu và nói với ông - Lã Bất Vi thời Chiến Quốc hỏi 

cha: 

- Đi buôn gì mau giàu nhất ? 

- Buôn vàng ngọc. 

- Thưa cha, còn buôn vua thì sao ? 

- Điều này cha không biết. 

Nhưng với tôi có một nghề buôn không kém buôn kim cương vàng ngọc. Đó là nghề buôn 

phế liệu - nhất là phế liệu chiến tranh Việt Nam. 

- Chú học được nghề này của tôi chú sẽ giàu có. Sẽ có nhà, có cửa, có vợ con hạnh phúc 

một đời nếu chú không có một cố tật nào như uống rượu quậy. 
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Tàu về đến ga Sài Gòn. Bọn bốc xếp du côn, cướp giật bu lại làm tiền, gây gổ, hăm dọa. 

Ông Lê im lặng bước vào vòng vây, vận nội công, tay trái cầm viên gạch, tay phải vỗ nhẹ, cục 

gạch bể đôi. 

- Thằng Toàn là cháu tao, vừa là thầy tao. Đứa nào đụng đến nó biết tay tao. Tụi du côn 

vọt lẹ 

Lúc vui vẻ tôi hỏi ông Lê: 

- Chú học nội công ở đâu mà gớm vậy ? 

Ông Lê đáp: 

-   Hồi trẻ thì có thể được, giờ sức lực đâu nữa. Thấy tình hình trước sau gì cũng xả ra tình 

huống như vậy, xuống tàu tao lượm sẵn cục gạch cũ ngâm nước, chỉ đụng nhẹ là bể, hù chúng nó 

để thoát thân. 

Ông kết luận: “Đời làm gì cũng có mánh khóe và ứng xử kịp thời thì mới mong thành 

công.” 

Một mình tự bốc dỡ toa hàng 25 tấn, xoay sở không kịp, tôi về gọi vợ ra phụ. Khổ nỗi vợ 

tôi từ bé đến giờ chưa quen với việc cân đong, mù tịt chuyện buôn bán, nhỏ đi học, lớn lấy 

chồng, đẻ con rồi nuôi con, đi làm thư ký cho cơ sở mây tre lá Cửu Long suốt ngày chỉ biết sổ 

sách giấy tờ. Nay gặp chuyện thực tế biết đâu cân đo để người ta mua ăn gian mất nửa tấn nhựa, 

lỗ một cây vàng. 

Ông Lê trở ra Ninh Hòa trước, đợi tôi về theo chuyến tàu Thống Nhất chuyển bánh từ Sài 

Gòn lúc 20 giờ, đến ga Ninh Hòa vào 8 giờ sáng hôm sau. Ai có ngờ đây là chuyến tàu định 

mệnh. Lên tàu tôi ngồi cùng với Lâm, trưởng tàu, ban đêm không khí dịu mát tôi thiếp đi rồi 

mộng mị. Xuống ga Nha Trang, đi xe xích-lô ra bến xe Ninh Hòa - Nha Trang. Đâu ngờ, một tai 

họa xảy ra đến với tôi. Mười tháng sau, tôi mới đến được Ninh Hòa. 

Ông Lê với 100 bao bố phế liệu, thêm kiến thức nghề tôi vừa hướng dẫn, chỉ vài tháng sau 

đã làm nên sự nghiệp. Tôi ra đón xe đi Ninh Hòa một chiều mùa đông rét mướt vào những ngày 

cận Tết. Gặp tôi, ông mừng lắm, làm tiệc nhậu giữa sân ga. Thấy tôi lạnh run trong chiếc áo 

mong manh, ông cởi chiếc áo đang mặc choàng lên người tôi. 

 Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén 

 Mà áo kinh cừu không ai may 

 Ngươi giam chí lớn vòng cơm áo 

 Ta trói thân vào nợ nước mây. 

 Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ 

 Uống say mà gọi thế nhân ơi ! 

 Thế nhân mắt trắng như ngân nhủ 

 Ta với nhà ngươi cả tiếng cười. 

     (Nguyễn Bính) 

Chiếc áo ông Lê choàng lên vai tôi tuy không phải hồ cừu mà tôi ấm lạ. Bữa tiệc giữa sân 

ga với chai rượu đế của những ngày cận Tết. Gió đông rét mướt với tôi không thua gì yến tiệc để 

mắt thế nhân không trắng như ngân nhủ - Ơn này ghi tạc vào lòng. 
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Giờ đây ông đã vững vàng, đã có vợ. Bà Mến, vợ ông, không chồng có ba con. Căn nhà bà 

Mến trở thành căn nhà của ông thay cho căn hầm xe ga lửa Ninh Hòa mà trước đây ông trú để 

làm phu bốc vác, ông đã có những gì tôi tiên liệu một năm về trước. Ông Lê cho tôi tiền xe về 

Sài Gòn, rồi về quê tôi ở Hà Bằng - Đồng Xuân, cách Ninh Hòa 120km ăn Tết. 

Ăn tết xong, cho vợ con đi tàu lửa về Sài Gòn, tôi xuống ga Ninh Hòa. Nơi này, một năm 

trước đây, tôi là chủ hàng, ông Lê là tổ trưởng tổ bốc vác. Hôm đây trở lại đây, ông Lê là chủ 

hàng, tôi làm bốc xếp, kiếm tiền độ nhật, dành dùm để chờ ngày quật khởi. 

Tôi làm việc hết mình, dù không được ai bầu làm tổ trưởng. Nhưng những kế hoạch của 

tôi, xếp toa, xếp hàng, xếp người đều được mọi người hoan nghênh, tuân thủ. Một tháng sau tôi 

đã nắm vững được công việc.Ông Lê dạo này không thuê được toa tàu, chở phế liệu bằng xe tải, 

tiền xe đắt gấp mười lần. Hàng thường bị chặn ở các trạm Ba Ngòi, Căn cứ 4 hoặc Ngã ba Vũng 

Tàu, tránh chỗ này gặp chỗ kia, không sao thoát khỏi, chưa kể kiểm tra đột xuất. Tôi đề nghị sẽ 

về Sài Gòn thuê tàu giùm ông. Ông mừng lắm, hứa sẽ cho tôi một số mặt hàng như miểng chai, 

dép bánh bò mà lâu nay ông không tìm được chỗ bán. Bạn hàng mang đến, ông không mua, chỉ 

cho chút tiền thiệt hại xe cộ, lâu ngày thứ này chất thành đống ở bờ ao. 

Tôi về Sài Gòn lo được toa tàu ra lại Ninh Hòa cho hàng ông lên toa. Phần hàng ông cho 

tôi cũng tự tay vô bao, và tự chất lên toa. Về Sài Gòn mọi chuyện đều tốt đẹp. Ông Lê không 

ngờ từ đồ bỏ của ông, tôi đã kiếm được một số vốn. Lần gây dựng thứ ba này vào đầu năm 1980. 

Được một số vốn còm cõi, tôi lại ra Đông Tác mua phế liệu của những người trước từng 

làm ăn với tôi. Họ quý mến tôi, dù thất bại bao lần, cũng không hề nợ ai đồng nào. Châm ngôn 

của tôi ở thời buổi làm ăn bấp bênh này: “Có bao nhiêu, làm bấy nhiêu. Không vay, không nợ, 

không hốt bụi để kinh doanh” nên vẫn được mọi người kính trọng và giúp đỡ. 

Hàng hóa lên toa, cặp chỉ, niêm phong đâu đó chỉ chờ 2 giờ khuya tàu vào kéo về Sài 

Gòn. Nhưng bị giữ lại. Toa hàng lần đầu tôi còn tiếc, còn xin xỏ, thưa kiện. Toa này tôi chấp 

nhận thương đau, bỏ về trắng tay. 

Thời gian tôi xa nhà khoảng một tháng. Về đến căn nhà tôi và vợ con đang sinh sống, loại 

nhà lợp tôn, bốn bên che bằng phên nứa, trần che nóng bằng lá buông, diện tích chỉ 30m
2
, với 

tâm trạng nôn nao. Đến nhà thì hỡi ơi, toàn khu đã cháy rụi, vợ con ly tán nơi nào không biết. 

Nước mắt tôi cứ trào ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc. Lần khóc này mở đầu cho những lần 

khóc sau cũng khổ đau như nhau. 

 Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra 

 Khóc vì nỗi xót xa sự thế 

 Ai bày trò bãi bể nương dâu 

 Trắng răng cho đến bạc đầu. 

    (Cung Oán Ngâm Khúc) 

Rồi tôi vuốt mặt đi tìm vợ con, nghe nói sơ tán về Chợ Lớn sống bằng của thập phương bố 

thí. Một người bán xăng, nhà cùng vách, điện cúp, bật quẹt soi đường, gây cháy. Bà ta còn 

chuyển được một số đồ đạc, vợ con tôi thoát được là mừng. Không còn cái quần, cái áo để mặc. 

Năm đó, con gái lớn tôi - Nguyễn Thục Hoán, học lớp ba, được đi thi cấp thành phố, không có 

quần áo tử tế để mặc. Ngày đi thi cháu hết sức lôi thôi rách rưới. Nhà trường sợ xấu hổ nên 
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không cho đi. Vợ chồng con cái về một căn phòng trên lầu ba số 37 An Dương Vương, Nhà 

nước cấp cho cha vợ tôi ở tạm. Chúng tôi sống nhờ bà con, bạn bè từ chén đũa, quần áo, mùng 

mền, cơm gạo. Ăn thì toàn bo bo, muối ớt, xì dầu. 

Còn ít tiền tôi mua một tủ thuốc lá khoảng hai chục gói đủ loại, bán độ nhật. Đêm đêm hai 

vợ chồng đem sang trước cửa Nhà văn hóa Quận 5 bán. 

Một buổi sáng, con gái đầu lòng của tôi lúc đó chỉ mới chín tuổi xuống đường bán từ 5 giờ 

đến 6giờ30 rồi đi học. Một hôm tôi nghe tiếng kêu thất thanh, từ trên lầu nhìn xuống, tôi thấy 

một gã đàn ông cầm hai gói Samit trên tay bỏ đi. Nó mua mà không trả tiền. Con gái tôi còn bé 

quá, chỉ biết la khóc, chạy theo níu áo. Nó gạt một cái, con bé xiểng niểng. Tôi gọi cho con bảo 

thôi, bỏ mà lòng quặn đau. Hai gói Samit lúc đó với vợ chồng tôi là một tài sản lớn. 

Mười ba năm sau, khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, tiếng khóc con tôi còn như văng 

vẳng bên tai, nước mắt tôi cũng ướt nhòa trang giấy … 

Chúng tôi bán thuốc lá, cắt vải thừa, vải vụn và quần áo cũ của người ta cho phá ra may áo 

lạnh cho con. Đầu óc tôi quay cuồng với sự nghiệp. Những câu hỏi phải làm gì ? Làm sao để 

sống… ? luôn ám ảnh tôi. 

Thời gian rảnh tôi xuống đường ngồi cà phê, cạnh ông già sửa xe đạp. Thấy ông làm đắt 

quá, tôi bơm giùm ông cái ruột xe. Ban đầu làm giùm, sau ông trả tiền cà phê, sau nữa thấy tôi 

làm việc hăng say ông trả vài ngàn. Khách mỗi ngày một đông, ông làm không hết việc. Lúc đầu 

tôi chỉ bơm ruột xe, về sau người ta thấy rôi làm nhanh hơn và kỹ hơn khách tới lại thích tôi làm 

hơn ông. Nhất là các cô gái, cô nào cũng đẹp, đem xe đến cũng nhờ tôi sửa. Một tháng trôi qua - 

sửa xe, may quần áo cũng chỉ đủ làm dịu trong tôi cơn lo buồn – nhưng rồi tôi vẫn phải đi tìm sự 

nghiệp, đâu thể ngồi đây mãi được. 

Phê, Thịnh ở Ninh Hòa, vào chơi nói cho tôi biết ở Nông trường Ê-kmat Ban Mê Thuột có 

hàng trăm tấn mủ cao su chén, người ta quăng bỏ năm bảy năm nay mà không sử dụng. Nay họ 

cho chở về Sài Gòn bán rồi trả tiền sau. Nghe buôn mà không cần vốn, tôi tỉnh người ngay, bán 

xe đạp lấy tiền làm lộ phí lên Ban Me Thuột. Đại diện nông trường hướng dẫn tôi đi xem. Một 

núi cao su chén, là cao su sau khi hứng lấy mủ, còn phần cặn từng giọt, từng giọt đọng lại dưới 

đáy chén. Công nhân dồn chén để hứng lấy mủ mới, nó biến màu thâm đen, đổ hàng đống giữa 

cây cối um tùm, hoang vu. Thứ này người ta bán một đồng một ký. 

Tôi lấy mẫu về Sài Gòn, tìm đến ông già làm vỏ xe Trường Sơn bên Quận 4 hỏi thăm. 

Ông cho biết, đây là nguyên liệu để làm trục xay lúa, rồi cho tôi địa chỉ một cơ sở ở Quận Gò 

Vấp mua với giá bốn đồng một ký. Tôi ký hợp đồng với Xí nghiệp Cung ứng Vật tư Gò Vấp 

theo kiểu tay ba, Xí nghiệp hưởng 10% lo thủ tục. Kiểu buôn này rất thịnh hành thời bấy giờ. 

Tôi cầm giấy giới thiệu lên Ban Mê Thuột. 

Tôi chở mủ cao su chén từ Nông trường Ê-kmat về Sài Gòn đến chuyến thứ tư và cũng là 

chuyến cuối. Khi đến đèo Mẹ Bồng Con – Long Khánh bị bảo vệ cao su Đồng Nai bắt đem vào 

đổ trước cổng Công ty. Điều xui xẻo bỗng thành chuyện may. Ba ngày sau, họ trả lại. Khi xúc 

cao su lên xe, một ông bảo vệ đến nói với tôi: 

- Thứ này Nông trường Dầu Giây nhiều lắm. 
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Hai hôm sau tôi trở lại tìm người bảo vệ nhờ đưa tôi đi. Đúng là một núi cả ngàn tấn mủ. 

Những sợi mủ chảy xuống đất trộn lẫn với đất đỏ và cỏ cây. 

Tôi trở về Sài Gòn tìm nơi tiêu thụ. Tổ hợp Tương Lai ở Bình Chánh lúc này đang ký hợp 

đồng với Bộ Quốc phòng cung cấp dép râu cho quân đội với số lượng lớn, đang thiếu mủ cao su. 

Tôi vào gặp ông Tư Bụng, Chủ nhiệm Tổ hợp cho xem mẫu và cố vấn, thay vì làm dép đen thì 

nay ông làm dép mày đà vì loại mủ tôi mang về có màu đất đỏ. 

Thế là xong. Sau ba hôm thử nghiệm, loại dép cao su màu đà đã ra đời. Tôi ký bán cho Tư 

Bụng 500 tấn giá 1,10đ/kg. Tôi lên mua 0.02đ/kg. Tôi thuê một chuyến xe năm tấn, ngày nào 

cũng chở. Nông trường mừng quá vì có người mang giúp đi của nợ, giải phóng được mặt bằng, 

công nhân có thêm thu nhập. 

Nhưng chuyện đời đâu phải thế. Nếu tôi chở hết đống mủ cho Tổ hợp Tương Lai thì cũng 

sẽ có một số vốn khá lớn, còn Tư Bụng cũng giàu to. Đến chuyến thứ năm, Tư Bụng theo dõi 

biết việc tôi làm. Hàng chở về Tư Bụng không mua, tôi bán 50 xu huề vốn ông cũng không mua. 

Tôi dở khóc dở cười, đem của nợ này đi đâu bây giờ, nhà cửa chật hẹp, làng xóm cũng chật hẹp. 

Nhưng rồi tôi cũng quyết định mang về nhà, khu đường hẻm sổ 4, đối diện Sở Cứu hỏa đường 

Trần Hưng Đạo, đổ ngoài đường, huy động bà con giặt rửa sạch sẽ. Tôi lấy mẫu đi hỏi giá, vợ 

chồng người Tàu ở Tân Bình chịu mua 6đ/kg. Đầu óc tôi quay mòng mòng, mừng quá vội vàng 

chở đi giao, tính ra số lãi được gấp hai lần sơ với những kỳ trước. 

Kỳ sau tôi chở thẳng đến xưởng. Chở thêm một chuyến nữa thì Tư Bụng dùng tiền làm áp 

lực. Nông trường từ chối không bán cho tôi mà chỉ bán cho Tư Bụng. Tư Bụng đi đúng đường 

cũ của tôi, cũng chiếc xe tôi thường chở, cũng công nhân tôi thuê, chỉ khác là bắt tay với Ban 

Giám đốc Nông trường mua lậu mủ cao su chính phẩm độn vào giữa xe. Đến chuyến thứ mười 

thì bị bắt, cơ sở đóng cửa, Tư Bụng bị tù, sau vượt biên chìm tàu chết trên biển. 

Kỳ này tôi lại ra Ninh Hòa với một số vốn tương đối, mua hai loại phế liệu mới là ống 

cống và thùng conex của quân đội Mỹ dùng đựng hàng, chặt nhỏ chở trên một toa tàu về ga Hòa 

Hưng. Tôi suy nghĩ miên man - Vợ tôi có thể giúp tôi trong công việc, phải tạo cho vợ một việc 

làm, mà hiện tại trên toan có hai mặt hàng phải đổ hai nơi khác nhau. Nếu đổ ở cầu Bình Tiên 

chuyên về ống cống, tôi sẽ đào tạo vợ tôi theo nghề buôn ống cống. Còn đổ xuống xưởng Nông 

Cụ 11 chuyên về sắt conex thì bà ấy sẽ theo nghề conex. Cuối cùng tôi quyết định xuống xưởng 

Nông Cụ 11. Thời này sắt conex mới bắt đàu, tôn dày 1,2 ly cán mỏng, loại tốt dùng cuốn tube 

sắt làm sườn xe đạp; loại xấu làm chân ghế, kèo dù; loại dày hơn làm cuốc xẻng. 

Bốn xe vận tải chở đầy ống cống và conex. Số ống cống tôi bán sỉ cho người mua về bán 

lại, còn conex tôi cho cán bằng và giao cho vợ tôi bán thẳng đến người sử dụng. Tôi vào nghề từ 

đây để sau này trở thành vua conex Việt Nam. 

Ở nơi này có một người làm cùng nghề với vợ tôi là bà Tứ. Bà hung tợn như một con 

mèo, còn vợ tôi mới ra đời như con chuột nhắt. Một hôm tôi ở miền Trung về thấy vợ ngồi co ro 

trong xó hè, nước mắt ràn rụa, mới bị bà Tư ăn hiếp một trận. Tướng bà to con, có một đội công 

nhân 20 người, tay búa tay đục sẵn sàng thi hành lệnh của bà, vợ tôi không khóc, không sợ sao 

được. Tôi cười xuề xòa - Yên chí, 5 năm nữa bà Tư ngồi nhìn bà Hơn làm. 

- Sao anh biết ? 
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- Bà ấy lươn lẹo, gian lận. Mình đứng đắn, thật thà, trước sau khách hàng cũng bỏ bả theo 

mình. 

Vợ tôi đỡ run nhưng không bao giờ dám nghĩ là 5 năm nữa bà Tư có thể ngồi nhìn mình 

làm được. Nhưng lời nói của tôi như một nhà tiên tri. Đến năm 1987, đúng 5 năm sau, bà Tư đã 

bỏ nghê, một số người khác cũng bỏ nghề để nhường toàn bộ cái gì thuộc về conex cho vợ 

chồng tôi. Chúng tôi không hề tranh giành, không hề gây gổ với bất cứ một ai. Khách hàng khó 

tính thế nào tôi cũng chiều được. Chỉ cần gọi một tiếng là tôi chở ngay đến nhà vài tấn, không 

thiếu một ký và đúng với loại họ thích. Vợ tôi bán còn tôi thì chạy hàng. 

Đã nghe đến conex thì xa mấy tôi cũng tới, đã nói đến conex thì một ngàn cái hay chỉ một 

cái tôi cũng đều có mặt. Ai chỉ tôi mua đều có hoa hồng sòng phẳng. Đơn vị nào bán cho tôi đều 

có phần riêng phù hợp mà không phải kêu nài. Từ những hợp lý trên, người mua ai cũng muốn 

mua, người bán ai cũng muốn bán. Từ từ theo năm tháng, những chủ hàng khác ế khách, còn 

hàng cũng bán cho tôi rồi đổi sang nghề khác. Ai muốn bán cho hết để đổi nghề tôi đều tận tình 

giúp đỡ mua lại toàn bộ với giá bán cho khách hàng, tiền bạc sòng phẳng để họ có vốn chuyển 

nghề. 

Riêng bà Tư, tôi giúp bà một chiêu tuyệt đẹp. Bà chở về 20 tấn conex, bà đang bán giá 

1.200đ/kg. Đến tấn thứ 10, tôi đến hỏi bà: 

- Chị Tư, conex 1.500đ chị bán tôi 2 tấn ? 

Bà mừng quá, mình đang bán 1.200đ, có người mua 1.500đ bán liền. Và từ đó bà nâng giá 

lên 1.600đ/kg. Mặt hàng này bà đang độc quyền - bà bán được 3 tấn nữa. 

Ngay sau đó, tôi chở về 40 tấn, bán 1.500đ/kg. Sắt tôi mới, tôi cân đủ, giá rẻ hơn…bà 

đành bó tay ngồi nhìn. Bán bao nhiêu cũng không người mua. Chán nản kêu tôi bán lại giá nào 

cũng được nhưng tôi vẫn mua bà với giá 1.500đ, để bà dẹp nghề về mở quán ăn. 
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Những trang viết  

    bạn bè 

 

Một sản phẩm - Một tấm lòng 
TRẦN CÔNG TẤN 

 

 

Tại hội chợ Triển lãm Kinh tế - Kỹ thuật Việt Nam lần thứ tư, chiếc xe lăn mang nhãn 

hiệu Kiến Tường của Thành phố Hồ Chí Minh được tặng huy chương Bạc. Nhiều ý kiến của anh 

chị em thương binh và khách hàng có lien quan đến chiếc xe lăn tay này cho rằng nên trao huy 

chương Vàng. Bởi xe có nhiều ưu điểm gọn nhẹ, kích thước vừa phải, hai bách lốp hơi (có cả 

loại lốp đặc), có vành nhôm cỡ 650 hợp với các loại đường xá nước ta. Ngoài vành lăn tay còn 

có tay đẩy để phục vụ thương binh nặng mất hết tay chân. Xe di chuyển vững vàng, có độ nhún 

êm ái, không thể bị đổ, lật ở mọi thế ngồi và có thể xếp gọn rất tiện lợi khi cất giữ và mang đi xa. 

Hình thức đẹp, màu sắc hài hòa, khung sườn được mạ kền sáng loáng. Đệm ngồi và lưng dựa 

được may bằng bốn lớp simili tốt, chỗ ngồi có lỗ thoát nước đề phòng thương binh nặng không 

điều khiển được bài tiết. Ưu điểm nổi bật đáng khuyến khích là tận dụng nguyên liệu sắt thép 

trong cuộc chiến tranh phế thải, kết hợp tính ưu việt của nhiều xe cùng loại nước ngoài, nhưng 

giá rẻ hơn (rẻ hơn xe Mỹ 11 lần và của Tây Đức 17 lần), lại khỏi tốn đô-la nhập xe ngoại. 

Được biết Cơ sở Xe lăn tay Kiến Tường đang gấp rút hoàn thành một loại xe theo mẫu 

mới rất tiện dụng cho thương binh nặng, trong đó có cả xe lắc rất hiện đại, có chỗ nằm thay 

giường, có cả bàn đặt thức ăn, đặt bô vệ sinh… Chúng tôi tìm đến Cơ sở đóng tại số 28A đường 

Lê Đại Hạnh, Quận 11, TP.HCM để tận mắt thấy cơ ngơi “Kiến Tường” làm ăn ra làm sao. Cơ 

sở đúng ra là ngôi nhà riêng khiêm tốn của người chủ - anh Nguyễn Tiến Toàn, một người trạc 

40, khỏe mạnh hoạt bát, hẳn là người giàu lòng nhân ái hơn là người giàu có tiền của. Anh kéo 

cả nhà vợ con, cha mẹ vào làm thợ phục vụ cho chiếc xe lăn. Công nhân độ ba mươi người, đa 

số là bà con lao động nghèo, bộ đội phục viên, chuyển nghành, có cả một số sĩ quan hải quân cấp 

hàm đại tá. Mọi người lao động hăng say, nhiệt tình đoàn kết nhân ái như người        đồng lương 

trung bình 200.000 đồng /tháng. Nguyễn Tiến Toàn có máu nghệ sĩ hơn là kinh doanh công 

nghiệp. Anh thuộc nhiều thơ và làm thơ. Thơ anh phản đối chiến tranh, ca ngợi hòa bình và tự 

hào mình là người Việt Nam. Gia đình anh đã định cư ở nước ngoài nhưng rồi anh quyết định trở 

về làm một cái gì đó có lợi cho đất nước. Bài hát Dấu chân trần tả người thương binh phải đi 

bằng chân gỗ, nạng gỗ đã gây xúc động trong anh. Tiếng lộc cộc của đôi nạng thương binh trên 

con đường đá trong cảnh thanh bình đã gõ đau nhói trái tim anh. Toàn quyết định sản xuất xe lăn 

tay phục vụ thương binh. 

Từ năm 1985, chiếc xe lăn tay của Kiến Tường ra đời, phục vụ theo đơn đặt hàng của Cục 

Quân y là 50 chiếc. Sau đó Kiến Tường thực hiện tiếp đơn đặt hàng của các Bộ Y tế, Sở Lao 

động Thương binh Xã hội. Mới ngót 5 năm, Kiến Tường làm được 1500 chiếc, có tháng bán 
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được hơn 50 chiếc. Theo ý kiến của Giáo sư Bã sĩ Vật lý trị liệu Hà Lan Jane Robin, chuyên gia 

xe lăn tay của tổ chức y tế thế giới, thì ông rất khâm phục sau khi đã xem xét kỹ chiếc xe lăn của 

Kiến Tường. Ông ngạc nhiên, không hiểu với hoàn cảnh kinh tế, sản xuất rất khó khăn, với dụng 

cụ thô sơ như Việt Nam mà đã làm ra được chiếc xe lăn tay “có hiệu quả ưu việt không thua kém 

các nước tiên tiến”. Nếu cứ bán một chiếc cùng loại như của Cộng hòa Liên Bang Đức 1.200 đô-

la, thì đến nay Kiến Tường đã giàu có như thế nào. Nhưng không, phương châm sản xuất của 

Tiến Toàn là “hoàn chỉnh, thuận tiện, đẹp, bền và giá rẻ.” Đối tượng ưu tiên là thương bệnh 

binh, người già cả và khuyết tật. Xe của Kiến Tường bán đi trong vòng mười ngày nếu sử dụng 

chưa thoải mái thì cứ việc đem đổi, sửa chữa miễn phí hoặc trả lại. Trong vòng sáu tháng xe có 

hỏng hóc cứ việc mang tới sửa không mất tiền và cơ sở biếu tiền xe tàu cho khách hàng từ các 

tỉnh xa mang xe về sửa, nếu có hư hỏng. 

Hiện nay, xe lăn tay Kiến Tường đã theo thân nhân của Việt kiều đến 20 nước trên thế 

giới. Nhiều Việt kiều về nước tìm đến mua xe của Kiến Tường vì không thể mua nổi xe lăn tay ở 

nước ngoài, nếu túi tiền eo hẹp. Năm rồi, anh Nguyễn Tiến Toàn có mang tặng Trung tâm Trẻ 

bại liệt TP.HCM một xe lăn tay. Đến lúc đó anh vô cũng sửng sốt biết rằng Trung tâm có 240 

cháu mà mới được các tổ chức từ thiện thế giới tặng 5 xe, cộng với cái xe của anh nữa là chẵn 

sáu. Bốn chục vạn thương binh vẫn thiếu những bánh xe nâng đỡ cho những bàn chân đã mất. 

Điều đó đã thôi thúc cơ sở Kiến Tường và Nguyễn Tiến Toàn, một người đã đưa hết cả tấm lòng 

của mình vào chiếc xe lăn tay. 
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Từ một đám cưới ngày xuân 
GS TRẦN HỮU TÁ 

 

Đầu Xuân năm Giáp Tuất, tôi nhận được thiệp hồng, mời dự lễ cưới. Bạn tôi, anh Nguyễn 

Tiến Toàn, khi chuyển giấy mời đã cẩn thận nhắc thêm: 

- Thế nào anh chị cũng thu xếp đến chung vui với hai cháu và vợ chồng tôi đấy ! 

- Đã chí tình với nhau đến thế, vắng mặt làm sao được ! 

Cũng như mọi đám cưới khác, cuộc vui hôm ấy lịch sự. thân mật. Anh Toàn đã làm tròn 

nhiệm vụ người chủ tiệc một cách xuất sắc. Trong bộ complet cắt khéo, anh tươi cười niềm nở 

cùng cô dâu Đỗ Thị Thanh Tuyền và chú rể Phạm Thanh Tuấn, đi từng bàn tiệc chào bà con thân 

thuộc. Trông anh thật hạnh phúc. Ai chẳng thế, một khi gầy dựng hạnh phúc lứa đôi xong cho 

con cháu trong gia đình. 

Mấy ngày sau, gặp lại nhau, tôi hỏi anh: 

- Tuyền và Tuấn đứa nào là cháu anh ? 

Hơi ngơ ngác trước câu hỏi đó, nhưng rồi tôi như hiểu ra, anh mới kể cho tôi nghe. Hóa ra 

cô dâu chú rể hôm ấy là họ hàng xa với anh. Không như bốn, năm cặp vợ chồng trẻ mà anh tác 

thành trong ba năm qua không có quan hệ máu huyết ruột ra gì với vợ chồng anh. Thế nhưng 

chúng quý anh như cha như chú. 

  

ĐÔI NÉT VỀ ỔNG CHỦ HÔN 

Khá nhiều người trong giới kinh doanh và giới nghệ sũ biết và quý Nguyễn Tiến Toàn. 

Anh là chủ cơ sở xe lăn tay Kiến Tường, năm cây xăng, một xà lan xăng nhớt và một xí nghiệp 

khai thác đá. 

So với nhiều người trong giới, quy mô kinh doanh của anh chưa lớn, nhưng mọi người 

mến anh vì lối sống, cách kinh doanh. Là doanh nghiệp nhưng anh Toàn mê văn chương, nghệ 

thuật và quý trọng tri thức. Anh làm việc từ thiện một cách hồn nhiên, sốt sắng. Nét đáng quý 

hơn cả: anh đã tạo điều kiện để không ít học sinh, sinh viên được học hành thành đạt. 

Trong sáu, bảy năm qua, hơn ba mươi cháu đã là việc trong các cơ sở kịnh doanh sản xuất 

của anh, ăn ở cùng gia đình anh, đã tốt nghiệp phổ thông và đại học. Vài ba cháu nên vợ nên 

chồng như đã nói ở trên. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hiện tượng đẹp đẽ và lạ lùng này, nhưng Nguyễn 

Tiến Toàn chỉ cười lắc đầu nói lảng sang chuyện khác. Tôi đâu chịu bỏ cuộc ! 

 

VỀ NHỮNG THANH NIÊN MAY MẮN ẤY 

 

Tôi tìm gặp năm trong số 14 cháu học sinh, sinh viên đang sống với anh: Trịnh Hoài Văn 

(Sinh viên khoa xây dựng năm thứ tư Đại học Bách khoa), Nguyễn Văn Minh (năm thứ nhất Đại 

học Tài chánh kế toán), Nguyễn Trần Hưng Thịnh (năm thứ nhất khoa Điện, Đại học Sư phạm 

Thủ Đức), Lưu Thanh Lợi (năm thứ tư khoa Nông học, Đại học Nông Lâm) và Dương Tấn Vinh 

(vừa tốt nghiệp khoa Cơ khí, Đại học Sư phạm Thủ Đức). 
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Các cháu quê ở nhiều tỉnh khác nhau. Chú cháu chuyện trò cởi mở. Xin ghi lại đôi điều: 

- Do đâu các cháu gặp gỡ và gắn bó với chú Toàn ? 

- Chúng cháu vui vì được trúng tuyển Đại học nhưng lo vì gia đình khó khăn, không thể 

chu cấp đủ tiền ăn, tiền trọ, tiền học. May nhờ các bác bạn của ba má chúng cháu quen biết, giới 

thiệu và bảo lãnh, vì vậy được chú Toàn thu nhận. 

- Các cháu sống và làm việc như thế nào trong thời gian qua ? 

- Dạ, do thời gian biểu hàng ngày khá rõ ràng. Ban ngày một buổi đi học, một buổi lao 

động, tối thì học bài. Tối nào cơ sở bận việc quá, chúng cháu lại làm thêm mấy tiếng, sau đó 

tranh thủ học khuya một chút. Đang tuổi ham ngủ, như thế cũng mệt, nhưng chúng cháu vui. 

- Các cháu được phân công làm những gì ? 

- Rất linh hoạt chú ạ. Với những bạn mới, chú Toàn giao cho việc đơn giản như trực cây 

xăng. Được một thời gian, chú giao cho chúng cháu học thêm một nghề kỹ thuật như kế toán, lái 

xe, sửa máy… Cho đến nay, mọi công việc chuyên môn này trong các cơ sở kinh doanh của chú 

Toàn chúng cháu đảm nhiệm hết. 

- Thế thì có ảnh hưởng đến việc học ở Đại học của các cháu không ? 

- Dạ không, chú thím rất quan tâm đến việc học của các cháu: bạn nào học Đại học Sư 

phạm Thủ Đức chú cho ở và làm việc tại Cây xăng Bình Thái. Bạn nào học Bách khoa chú bố trí 

sống ở cơ sở sản xuất xe lăn tay Kiến Tường, đường Lê Đại Hành…cho được gần trường. Bước 

đầu ai chưa có xe, chú cho mượn, khi đã tích góp gần đủ tiền mua xe riêng, chú cho mượn thêm. 

Buổi tối đứa nào chểnh mảng việc học cá nhân, ông la dữ lắm. Cảm cái tình của chú, chúng cháu 

càng phải cố gắng. 

- Sinh hoạt, ăn ở của các cháu ra sao ? 

- Chúng cháu ở ngay chỗ làm viêc, không phải lo gì đến khoản tiền nhà, tiền điện, tiền 

nước, xà bông… Hàng ngày chúng cháu ăn ba bữa, cùng với các con của chú thím. Hàng tháng 

chú cho thêm tiền. Đứa mới làm, một trăm ngàn đồng. Đứa có kỹ thuật, làm việc khó (kế toán, 

trưởng cây xăng…) được gấp ba. 

- Thế còn lúc ốm đau ? 

- Chúng cháu trẻ, lại sống điều độ, không phải lo nghĩ nên ít bệnh lắm. Ba năm qua mới 

chỉ hai bạn phải nằm việc, chú thím chăm nuôi đều và cho trả mọi khoản viện phí. 

- Có ai ý lai, lười biếng không ? 

- Tuyệt đối không có. Chú ơi, chúng cháu có lòng tự trọng chứ. Thanh niên tri thức mà. 

Người ta quá tốt với mình, nỡ nào đáp lại bằng lối sống xấu xa được. Tất nhiên không tránh khỏi 

những vụng về lúng túng ban đầu, nhưng chúng cháu nhanh chóng quen việc và rất có năng suất. 

Chúng cháu không mắc cỡ với những gì được hưởng và tự hào vì đã góp một phần vào công việc 

làm ăn trôi chảy của chú Toàn. Nói nhỏ với chú nha, lúc đầu thím Toàn cũng nhằn chú Toàn dữ 

lắm, vì thấy cáh dùng chúng cháu phiêu lưu quá, nhưng chỉ ít lâu sau thím tin và quý chúng cháu 

như con cháu trong nhà. 

- Cảm nghĩ lớn nhất của các cháu qua những ngày sống và làm việc với chú Toàn ? 
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- Gặp chú Toàn, chúng cháu cơ cơ hội may mắn để học hành nên người. Chúng cháu 

mong có nhiều chú Nguyễn Tiến Toàn trong giới doanh nghiệp để các bạn học sinh, sinh viên 

nghèo khác cũng đỡ vất vả trong quá trình học tập. 

 

NIỀM MONG ƯỚC CỦA TÔI 

Các cháu đã nói hộ rồi: “Mong có nhiều chú Nguyễn Tiến Toàn.”  

Nếu như có độ một ngàn nhà doanh nghiệp dùng người như ông chủ cơ sở Kiến Tường. 

Bao nhiêu thanh niên tri thức khỏi nửa đường đứt gánh và sẽ rất có ích cho tương lai. Nói cho 

sòng phẳng, ngay các Mạnh Thường Quân đó cũng không thiệt, ngược lại được rất nhiều. Tuổi 

trẻ trí thức sẽ đền đáp đúng mức. Cả công việc kinh doanh trước mắt lẫn tình nghĩa lâu dài. 

Làm thế nào nhỉ, để nhân rộng cách dùng người rất kinh tế và đầy nhân ái này? Ngày 

xuân, xin nhường câu trả lời cho các nhà doanh nghiệp trong cả nước. 
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Từ trong nghèo khó đi lên 
TÂN SẮC 

 

Thoạt nhìn nhà doanh nghiệp 48 tuổi Nguyễn Tiến Toàn da dẻ hồng hào với cặp kiếng 

gọng vàng trên khuôn mặt đẹp trai, tự lái chiếc xe Peugeot đời mới, mấy ai biết ông tỉ phú đó đã 

có quá khứ vô cùng nghèo khổ. 

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hà Bằng, Phú Yên. Quê nghèo lại gặp ngay cuộc kháng 

chiến chống Pháp. Người cha hoạt động Việt Minh bị Pháp bắt bớ, tù tội. Toàn lẽo đẽo theo 

gánh hàng buôn vặt của mẹ. Mẹ không có tiền, Toàn phải đi làm con nuôi cho người ta, chăm 

sóc con cái họ để được học. Phải rời quê nhà từ lúc còn bé ra Huế, lên tận Tây Nguyên. Ngày 

giữ, dạy con người để đêm ngồi vào học bài vừa lạnh vừa đói đến thắt ruột. Nghe tiếng người 

rao bán phở, phải nhém tai lại. Hàng ngày đi học phải ngang qua chỗ bán bún bò, nuốt nước bọt 

nhịn thèm suốt ba năm trời, đến khi rời Huế vẫn chưa biết cái vị phở, vị bún bò ngọt béo ra làm 

sao ! 

Năm 1975, miền Nam được giải phóng. Vào tuổi ba mươi, Toàn vẫn nghèo và đã đi làm 

đủ nghề từ phu bốc vác ở ga xe lửa, làm rẫy, buôn vặt trái cây, đường, mè, đậu…vẫn không đủ 

sống. Năm 1977, tìm hiểu thị trường đang cần phế liệu trong chiến tranh, Toàn quyết chí phải đi 

buôn phế liệu. Anh đem số vốn gom góp bấy lâu, và huy động toàn bộ tài sản của gia đình được 

vài ba chỉ vàng bỏ vào thu mua mảnh bom napal bằng nhôm chở về thành phố bán lại cho lò nấu 

nhôm. Công việc hàng ngày càng phát triển, đến năm 1978 thì Toàn đã thu hút và thu được 

nhiều hợp đồng lớn. Thế là từ mấy trăm ký phế liệu chở bằng xe thô sơ ban đầu, đã lên vài ba 

chục tấn phải chở hàng bằng toa tàu lửa. Công việc làm ăn của Toàng đang lên thì gặp cái thời 

“ngăn sông, cấm chợ” không cho tư nhân làm giàu, toàn bộ hàng hóa bị tịch thu. Năm 1979, 

Toàn kiên trì làm lại từ đầu. Có lời, Toàn gom toàn bộ số vốn bằng sáu lượng vàng, tiếp tục đi 

thu mua phế liệu và anh bị bắt vì tội: “mang nhiều vàng trong người!” Bị tịch thu vàng và nhốt 

một năm. Ra tù, trở về nhà thì nhà cửa đã bị hỏa hoạn. Trắng tay lần nữa nhưng Toàn không nản. 

Giữa năm 1981, anh chuyển qua nghề cơ khí, đi thu mua thùng conex phế liệu để làm chân bàn, 

ghế, khung vành xe đạp. Công việc đnag tiến triển thì năm 1985, bị Quản lý Thị trường Quận 

đến tịch thu toàn bộ tài sản và phương tiện vì tội: “không vào hợp tác xã!” Lần thứ ba mất sạch 

cơ ngơi. Giữa năm 1986, do gợi ý của các anh bộ đội quân y, Toàn mở cơ sở Kiến Tường sản 

xuất xe lăn, xe lắc tay phục vụ cho thương binh và những người khuyết tật. Mặt hàng này được 

Nhà nước khuyến khích và khách hàng hoan nghênh. Qua bốn năm hoạt động có hiệu quả, Toàn 

đã lần lượt mở thêm bốn cửa hàng kinh doanh xăng dầu để lấy lãi bổ trợ cho xe lăn, xe lắc tay có 

chất lượng tốt và rẻ. Đến nay, Toàn là chủ của năm cơ sở kinh doanh, nuôi sống ngót trăm lao 

động (đa số con em người nghèo cùng quê và con em các gia đình thương binh, liệt sĩ). Số vốn 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Nguyễn Tiến Toàn đến nay đã có trên ba tỉ đồng. 

Được hỏi về bí quyết làm giàu của ông tỉ phú này, Toàn nói: 

“Trước tiên là phải có đầu óc bắt đồng tiền phải sinh sôi nảy nở nhưng phải sinh nở một 

cách chính đáng và đúng pháp luật. Muốn như thế phải học hỏi nhiều, học ở bạn bé, học ở nhũng 
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người cùng làm ăn giỏi cả trong và ngoài nước. Học ở sự thành công lẫn thất bại của họ. Nghề 

kinh doanh muốn thành công thì phải đề cao chữ tín, chữ nghĩa, và phải thật thà trong buôn bán, 

làm ăn. Khách hàng tin thì họ mới thường xuyên tìm đến với mình. Bản thân tôi là một người từ 

cùng cực, nghèo khó đi lên cho nên số vốn đã sẵn có tính kiên nhẫn và chịu đựng. Tôi đã bị thất 

bại trắng tay hơn ba lần, nhưng tôi vẫn kiên trì. Nếu chỉ một lần thất bại đã chùn bước thì chỉ cần 

lần ấy thôi, tôi đã bị gục ngã và trở lại con đường nghèo đói mãi mãi…” 


